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‘Kleine Jade wint de 1e Internationaal’

In het weekend dat de NPO code ‘rood’ afgeeft en op voorhand de vluchten af last, wordt internationaal
Barcelona met één dag uitstel gelost. Op zaterdag ochtend om 9:00 uur vertrekken 21.143 topatleten uit
7 landen om hun tocht over de Pyreneeën naar huis te beginnen. Eerst met een matige noorden wind die
later in Frankrijk draait naar zuid. De eerste duiven vallen op de kortste afstanden vlak na 21:00 uur.
Wellicht vallen er op de eerste dag ook in Nederland nog duiven. Via PiPa volg ik de meldingen tijdens
de wedstrijd Nederland – Costa Rica. Op de terugweg van een verjaardag rijd ik van Nijmegen naar
Lochem en heb last van de verschillende flinke regenbuien die dan vallen. Rond 2 uur thuisgekomen
zie ik dat er ruim 40 duiven zijn gemeld, waarbij ze tot boven Brussel zijn gekomen. Nog niets in
Nederland, het lijkt dan stil te vallen…
Niets is echter minder waar…
De volgende ochtend wakker geworden kijk ik direct op de meldingslijst en nadat ik deze op snelheid
heb gesorteerd verschijnen daar achtereenvolgens de meldingen van J. Jellema, H. van Gurp, weer
Jellema, N.C. Volkens en Comb. Slotboom. Dat kan toch niet waar zijn? Het blijkt te kloppen en het
wordt dus een echte Nederlandse triomf met 1,2,3 enz. ’s Avonds in het inkorfcentrum Lochem mag ik
Hein van Gurp feliciteren met zijn prachtige tweede plek. Zeer verdiend na een periode van ziekte en
herstel.

Jelle Jellema wint de 1e en 3e internationaal
Om 05:14, Jelle is dan net een half uurtje paraat arriveert ‘Kleine Jade’ nog geen half uur later gevolgd
door Silvie, de 1e getekende. De ruim 1258 km zijn afgelegd met een snelheid van 1488 mtr/min, een
geweldige prestatie. Een dag later mag ik in Nijverdal de beide duiven bekijken en neemt Jelle
uitgebreid de tijd voor het interview. De ‘Kleine Jade’ doet haar naam eer aan. Deze duivin is goed
gebouwd maar vooral klein van stuk. Bij het aanpakken draait ze direct haar kop om richting het hok,
waar ze net uit is gehaald en probeert los te komen. Een karaktervolle duif die blijkbaar over de
eigenschap beschikt dat ze toch nog de nacht in is gegaan, daar waar veel duiven gaan zitten. ‘Kleine
Jade’ kreeg dit jaar de programmavluchten als voorbereiding, net als alle andere duiven en kreeg op 31mei de overnachtvlucht vanuit Brive ter voorbereiding op Barcelona. Van deze vlucht was ze de vierde
duif bij Jelle en speelde een 37e prijs tegen 2.195 duiven. Ook in de vorige jaren had ze zich al bewezen
met een 225e NPO op Orange en 615e Nat. op Perpignan.
Over Jelle
…is alles al geschreven dus ging ik op zoek naar wat hem en zijn duiven nu onderscheid om te komen
tot deze successen. In 2008 is Jelle aan de rand van Nijverdal komen wonen. Ik heb vijf jaren gezocht
naar de juiste plek, zegt Jelle. Het duurde zo lang omdat ik een hok wilde plaatsen dat op het zuidoosten staat. Een geschikte plek werd gevonden aan de Rijssensestraat. Hier grenzen de tuinen aan de
fraaie rivier de Regge.
De huisvesting.
Het hok is volgens Jelle een belangrijk start punt. Een goede verluchting moet zorgen voor het juiste
leefklimaat. In het begin vielen de prestaties tegen dus werd hulp ingeroepen van o.a. Bennie van Dijk
en andere deskundigen. Aanpassingen werden gedaan en de prestaties verbeterden aanzienlijk. Roosters
aan de voorzijde, schuiven in het plafond, isolatie van het dak en een open nok zorgen ervoor dat de
hokken nu beschikken over een perfecte ventilatie. Ook werd er gewit omdat er te weinig licht in het
hok aanwezig was. Wie denkt dat dit op gevoel ging heeft het mis. Alles werd opgemeten tot en met de
lichtsterkte toe.

Over voeding.
Voeding is uiteraard ook van groot belang, volgens Jelle. Hoewel hij zichzelf op dat gebied geen
specialist vindt heeft het zeker zijn aandacht. De duiven krijgen volle bak. Er is altijd voer beschikbaar.
De duiven die naar de marathon vluchten gaan krijgen vier dagen voor inkorving individueel in de
nestbak een mengsel waarin veel vetten zitten, zoals pinda’s, snoepzaad en hennep.
De medische begeleiding.
Medisch ingrijpen probeert Jelle zoveel mogelijk te beperken. Ze krijgen preventief de benodigde
entingen en in mei voor de grote vluchten een geelkuur van 4 dagen. De overige 360 dagen krijgen ze
schoon water! Een schijnbare tegenstrijdigheid als je bedenkt dat Jelle dierenarts is, en dus beschikt over
de kennis en de middelen om op ieder moment medisch in te grijpen. Dat is op het hok Jellema dus niet
nodig en volgens Jelle op andere hokken ook niet. Enkel bij twijfel wordt individueel een keeluitstrijkje
bekeken en wordt ingegrepen als het niet anders kan.
Het trainen.
Met het trainen heeft Jelle in de beginjaren in Nijverdal voor een uitdaging gestaan. Na het loslaten
landen de 60 nestkoppels aan de oever van de Regge om zich daar te vermaken. Van trainen is dus geen
sprake. Inmiddels is ook daar iets op gevonden. Overdag hebben de oude duiven grotendeels open hok.
Op enig moment gaan ze dan naar binnen om tegen de avond weer los te gaan. Ze trainen dan wel goed,
aldus Jelle.

Over de duiven.
Van oorsprong zijn het de Beerda duiven en de bekende Zwart Goud lijn van Akkermans die de hokken
bevolken. Bij goed spelende liefhebbers in en buiten de regio wordt ook wel bijgehaald en geruild. De
eigen basis lijnen zijn echter dominant aanwezig op het hok. Zeker in 80% van de duiven zitten de oude
lijnen. Inteelt of kruisen? Jelle gelooft in evolutie. Dat betekent voor hem dat in de nieuwe generaties de
toekomst ligt en de vooruitgang zit. Het is overigens niet zo dat er dan ook veel uit jaarlingen wordt
gekweekt. Jelle heeft een voorkeur voor duiven die absolute kopprijzen kunnen winnen en is ervan
overtuigd dat deze voortkomen uit duiven die dat reeds hebben bewezen. Uit duiven die gemiddeld een

150e nationaal spelen, zonder echt kop te vliegen, kweek je duiven die hetzelfde doen. Zijn
belangstelling voor asduiven is dus gering.
Spelen en selecteren.
Het spelen en selecteren gaat volgens een streng regiem. De jonge duiven gaan op de 1e tour mee in
principe tot en met de laatste vlucht. Als jaarling worden ze tevens stevig aan de tand gevoeld. Duiven
die een stijgende lijn vertonen en dus beter worden mogen blijven. Andersom geldt dat niet. Doordat de
vliegers gemiddeld bestaan uit 50% jaarlingen worden de oude duiven dus ook streng geselecteerd. Ooit
ben ik ook zo begonnen, zegt Jelle, waarbij de ‘Jade’ (moeder van de ‘Kleine Jade’) een 89e ZLU
Bordeaux speelde en toen als één van de weinige Jellema jaarlingen op deze zware vlucht liet zien dat ze
uit het juiste hout was gesneden. Met zulke duiven kun je verder wordt hier ook weer bewezen.
Wat maakt nu het verschil?
Een avond op bezoek bij Jelle is een bijzondere ervaring. Bescheiden als hij is geeft hij aan dat hij er
niet zoveel aan doet. Eenmaal op de praatstoel doceert hij echter zijn principes en zijn zienswijze. Er
komt dan een gedreven liefhebber voor de dag, die in ieder geval in zijn hoofd continue bezig is met het
bedrijven van topsport en het zoeken naar beter. Luisteren kan hij ook. In gesprekken met andere
topliefhebbers pikt hij er uit wat zinvol lijkt, op zoek naar nog betere resultaten. Ook de prestaties van
kleinere liefhebbers met hoge prijspercentages en kopprijzen hebben zijn belangstelling. Het verschil zit
dus in de passie en gedrevenheid waarmee hier duivensport wordt bedreven. Alles is en wordt tot in de
puntjes geregeld. Het is een proces van continu zoeken naar verbetering en discipline in de uitvoering.
In die zin krijg je hier wel een spiegeltje voorgehouden.
Tot slot
De prachtige overwinning weet Jelle aan het einde van de avond ook weer snel te relativeren. Ja, geeft
hij aan, ik was er vroeg uit omdat de omstandigheden gunstig waren om op mijn afstand vroeg te
klokken. Natuurlijk was het een prachtig moment. Waar ik echter ook van baal is dat de duiven van Albi
niet zijn gelost en huiswaarts komen. Hierop is Romee mee, mijn beste duivin.
Zo zie je, zijn gedachten zitten alweer bij de volgende vlucht. Altijd vooruitkijken!
Jelle, bedankt voor dit openhartige interview en veel succes…
Eddy Fleming

