Overwinteren met Jurrian
Elk seizoen zijn er wel een aantal liefhebbers aan te wijzen die het spel gedomineerd
hebben. Jurrian van Amerongen uit Bunnik is er zeker eentje van. Met het winnen van
o.a. 2e ZLU Fondkampioen, 2e ZLU Pyreneeencup, de Supercup Marathon Noord en 2e
Keizerkampioen Fondunie2000 liet Jurrian wederom zien over een geweldig
duivenbestand te beschikken. Dikwijls worden de kampioenen nader voorgesteld op
basis van een overwinning of kampioenschap, wat hen in een winterseizoen drijft blijft
hierin buiten schot of wordt summier belicht. Tijd om eens te kijken hoe het met de
voorbereiding op seizoen 2011 staat!
Een belangrijke schakel in de successen is de moeder van Jurrian. Met zijn beroep als
slager is er weinig tot geen tijd om de duiven te verzorgen in de donkere wintermaanden. Hij
kan dan altijd terugvallen op zijn moeder die de verzorging voor haar rekening neemt. Zo zijn
vakanties ook geen probleem. Er wordt niet te moeilijk gedaan qua voeren in deze periode
en er zit geen bijzondere filosofie achter. De duiven moeten in de maanden van rui niets
tekort komen en met het in de handen nemen van de diverse kleppers werd duidelijk dat ze
geen honger hoefden te lijden. De duiven bezitten stuk voor stuk een zijdezacht verenpak en
zijn volledig in balans qua bouw. Komende weken gaat de rem er wat op in de aanloop naar
het nieuwe seizoen en het uitlaten van de duiven, het wintervet moet er dan snel af zijn. Op
het moment komen alleen nog een ploeg late jongen buiten, hoofdzakelijk gekweekt uit de
beste vliegers van seizoen 2010. Hiermee gaat Jurrian, als het weer het toelaat, in korte
stappen naar België, zodat hier al een eerste selectie kan plaatsvinden. In tegenstelling tot
de oude duiven en jaarlingen zitten de laatjes dus nog bijeen.
De kweekduiven zijn inmiddels gekoppeld en de eerste eieren zijn al overgelegd. De
kweekstal heeft afgelopen najaar een grote impuls gekregen met het toevoegen van de 06720, een topper van het eerste uur uit de koppeling Van Houten x Van Tuijl. In 2009 werd
deze doffer 2e bij Best of the Best en 3e kampioen nationale overnachtvluchten NPO. In 2010
pakte hij na een goede prijs op St. Vincent op zijn eerste ZLU-vlucht vanuit Tarbes een 58e
nationaal en 3e in de Fondunie2000, waarmee er een einde kwam aan een imposante
vliegcarrière. Verder zitten er nog een aantal vliegduiven die hun sporen verdiend hebben
tegen de beste lijnen gekoppeld van familie van Houten uit IJsselstein en Gerard van Tuijl uit
Hellouw. Ook de Opa-lijn van Gilbert van den Berg is vertegenwoordigd net als een zoon van
de Paarsborst van Piet de Vogel. Kortom, bijhalen wordt tegenwoordig gericht gedaan en wel
uit echte cracks.
De vliegduiven zitten gescheiden op het moment en worden pas eind maart gekoppeld.
Zodra deze op eieren komen worden deze verwijderd en begint het weduwschap wat tot en
met de eerste nationale NPO vlucht vanuit Brive wordt volgehouden. De duiven voor St.
Vincent zijn dan inmiddels al gekoppeld om ze zo op een mooie stand te brengen, het
nestspel heeft de overhand gedurende het seizoen. De duiven worden goed ingespeeld op
de vitesse en ook aan de Dourdan-vluchten vanuit Hank wordt deelgenomen om ze
kilometers te laten maken. Het programma voor de ingevlogen jonge duiven (in 2011 dus
jaarlingen) is bij Jurrian altijd bijzonder pittig. Op de eerste Brive wordt deze lichting al aan de
tand gevoeld en krijgen ze nadien nog 1 of 2 overnachtvluchten voor de kiezen. Zo weet
Jurrian al snel wat voor vlees hij in de kuip heeft. Zaak is wel dat ze als jong goed zijn
ingespeeld. Ervaring uit het verleden heeft laten zien dat onervaren jonge duiven deze
methode bijna niet kunnen overleven met de opmerking dat degene die het doorstaat dikwijls
een kanjer op latere leeftijd wordt, de 06-720 komt uit zo’n lichting laatjes!! De laatjes van
2010 krijgen na eigen africhting een opleidingsprogramma gelijk aan de jonge duiven 2011.

Kenmerkend voor de prestatieduiven van 2010 is hun jonge leeftijd. De lichting van 2008
heeft als 2-jarigen uitstekend gepresteerd waarmee met vertrouwen kan worden uitgezien
naar komend seizoen. De pijlen voor komend seizoen zullen weer gericht zijn op de ZLUvluchten. De 2 getekende duiven voor Barcelona zijn al bekend en stonden er goed op.
Familie van Amerongen, veel succes komend seizoen en bedankt voor de gastvrijheid.
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