Stichting Marathon Noord 2011, Kampioenen en prijswinnaars
Jaap Mazee, Ens kampioen ochtendlossing
Vele liefhebbers dromen er van om op teletekst te komen of een eerste te vliegen op een nationale vlucht of
afdelingsvlucht. Dit is maar voor weinige weggelegd. De hoofdpersoon in deze reportage is dat al gelukt. Vele
malen stond zijn naam op teletekst en ook hij wist Nationaal Bergerac Sector 4 op zijn naam te zetten. Maar
dan gaat de lat hoger en wil je op een ander onderdeel ook pieken en je grenzen verleggen. Marathon Noord is
hier een onderdeel van en wordt op gespeeld op de middag- en ochtend-lossingen. In 2000 was hij als eens
winnaar van Marathon Noord middaglossingen en dan nu winnaar Marathon ochtendlossingen. Wat hij naar
eigen zeggen vol trots op zijn palmares kon zetten en dat hij de 2de was in het bestaan van Marathon Noord
die nu in 2011 kon zeggen beiden onderdelen heb ik gewonnen.

Jaap Mazee

Jaap Mazee geboren de tweede nieuwe dag van 1956, is een van de eerste die langer mag werken, is met de
duiven in aanraking gekomen in 1971. Jaap viert dit jaar zijn 40-jarig duiven jubileum. Hij is getrouwd met
Janneke en heeft 2 zonen en een dochter. In 1971 is hij begonnen met duiven, eerst alleen en later met zijn
vader en zus. In de tussenliggende jaren heeft hij in combinatie met zijn zoon gespeeld, maar vliegt de laatste
jaren weer zoals hij begon. Hij verdient de kost als Quality controller bij HZPC, een van de grootste
pootaardappelen exporteurs van de wereld. Jaap is begonnen op de programma vluchten en vindt alles mooi.
Samen met zijn vader is hij menigmaal generaal kampioen geweest van de Zuiderzeevliegers, waarvan hij ook
penningmeester is ( met een team van accountants achter zich) Maar door zijn drukke baan is hij overgestapt
naar de grote Fond. Zijn voorkeur gaat uit naar het programma van de ZLU, ochtendlossingen en de Marathon
Noord competitie middag- en ochtendlossingen. Jaap kan zich dan ook helemaal vinden in de uitspraak van
Hugo Batenburg. Deze uitspraak wil hij dan ook graag geciteerd willen hebben:”De voorliefde gaat uit naar de
ZLU vluchten hierover is hij heel uitgesproken, het zijn de meest eerlijke vluchten als een duif op tijd gelost
wordt en de hele dag kan benutten om het hok te bereiken. Dat zijn de echte krachtmetingen waarop de beste
duiven naar voren komen. Het ’s middags lossen is een loterij want de duif is door de jaren heen beter
geworden en in staat gebleken 12 tot 16 uur aan een stuk te vliegen. Dat zijn echte prestatieduiven en eigenlijk
zouden alle vluchten zo moeten verlopen, vroeg los en ’s avonds thuis kunnen komen. In feite is het
middaglossen achterhaald en onnatuurlijk. Denk maar eens na de warmte ‘s middags bij de lossing, uit
bloedhete auto, naar huis willen en gehinderd worden door de duisternis het resultaat is geluk, pech en
oneerlijk.”
Voor de mensen die Jaap beter kennen of vaker horen spreken is het een no-nonsense man en heeft hij zijn
eigen visie op de duivensport. Hij vindt dat Nederland versnipperd en dat er veel te veel vluchten zijn. Zijn
uitspraak is dat er steeds meer vluchten komen en dat het een steeds grotere belasting wordt voor de mensen
die moeten inkorven, rekenen enz. Daarom zou het beter zijn in zijn ogen dat Nederland verdeeld wordt in
Noord en Zuid en dat er een derde van de vluchten minder zouden zijn. Klassiekers terug op alle onderdelen en
vluchten zoals ST Vincent, Dax en Bergerac weer terug op de kalender van de meerdaagse.

Voorbereiding en systeem seizoen 2011

Jaap speelt de duiven vanaf het begin op dubbel weduwschap tot de eerste middaglossing Limoges. Daarna
blijven ze bij elkaar en de duiven die naar St Vincent moeten korft hij in op eieren van 10 dagen. Als deze vlucht
geweest is half juni gaat hij kijken naar de stand en speelt de duiven wanneer dit uit komt. De mooiste vlucht
waar hij van droomt op zijn leeftijd is Barcelona. Hij speelt hier de duiven op 10 a 14 dagen broeden of kleine
jongen. Tussen door worden de duiven ingemand bij vereniging op de afdelingsvluchten. Door zijn werk heeft
Jaap een zeer makkelijk systeem: het hele dag open hok en 1 maal daags voer. Op de vloer heeft hij erwten
stro. Deze methode kost jaarlijks wel duiven voor de roofvogel, maar kan niet anders met zijn werkzaamheden.
De duiven krijgen drie soort voer door elkaar aangelengd met zuivering. De laatste drie dagen voor inkorven
krijgen ze vetrijk voer met vrij veel Tovo. Pinda’s krijgen de duiven niet bij Jaap. Deze dagen krijgen de duiven
zo veel dat er nog genoeg ligt de volgende ochtend. De mussen helpen de duiven mee alles goed op te maken.
Als er zo nu en dan een duif achterblijft zoekt deze wel een andere partner op en dit kan dan ook zo maar in
een ander hok zijn waar Jaap er vier van heeft voor jong en oud. De kwekers komen niet los en zitten in een

apart hok. Jaap heeft een 70 oude duiven om mee te vliegen en heeft 18 kweekkoppels. Hij kweekt in
meerdere rondes van de kwekers en betere duiven een 150 jongen. Hij klok zo nu en dan de duiven op de
programma vluchten. Medisch heeft Jaap dit jaar 2 maal voor geel wat gegeven en 2 maal voor de luchtwegen.
In de winter hebben alle duiven een 14 daagse Paratyfus kuur gehad. Verder is alles zo natuurlijk mogelijk. Als
extra aanvulling geeft Jaap de duiven Dovoplus, dit is een planten extract van onverzadigde vetzuren wat
preventief werk tegen E-Coli, Salmonella , Trichomonas en andere bacteriën

Marathon Noord ochtendlossing

Om het kampioenschap te behalen heeft Jaap op de volgende vluchten als volgt gepresteerd: Barcelona 8 juli
2011 afstand 1277 km, 6 mee Zijn eerste duif was een duivin de 2006-4277965. Dit is een laat jong van Jaap zijn
zwervershok wat in 2007 is opgeleerd tot Offenburg. Het is een dochter van vaderskant uit de 95-802 Klz
Orhan, deze komt uit de 93-349 ‘Orhan Kweker Mazee wat een zoon is van de Orhan maal Marlene de
grootmoeder van vaderskant is de 88-042 J. M. Buurma uit de lijn van de 2de Nationaal St Vincent. Van
moederskant de 05-750 deze komt uit de 01-762 van Gebr Kool maal de 5de Barcelona 02-005 van Gebroeders
Kool. Ze vloog op deze vlucht de volgende plaatsen:
Inkorfcentrum Putten 4e tegen 77 duiven verder was hij 8ste,10de en 16de Marathon Noord 30e en tweede
getekende, zijn eerst getekende was 44ste Marathon Noord Fondunie 2000 71e tegen 13 verder was hij 104e ,
121e en 229ste ZLU Nationaal 298 tegen 7046 duiven verder was hij 371e ,421e en 842ste ZLU Nationaal
Duivinnen 115e tegen 2183 duiven Ze is vanaf 2008 7 maal ingemand op de grote fond en vloog hiervan 5 maal
prijs. Dit was haar derde maal dat ze mee ging op Barcelona. In 2009 was ze een dag te laat. In 2010 was ze 24e
in Putten tegen 98 duiven en 247 bij de Fondunie 200 tegen 1002 duiven.

Marseille 24-07-2011 afstand 1058 km 4 mee

Zijn eerste duif was de duivin 2007-4290278. Deze duivin is een jong uit vaderskant de 99-113 Broer
Montauban van G. Brouwer deze komt uit de 95-217 ook via G. Brouwer soort Volkens en is een zoon van de
100 maal de10 van Volkens de grootmoeder van vaderskant is de 95-248 Brouwer zus zwerver en komt uit de
vader zwerver maal moeder zwerver. Van moederskant komt ze uit de 04-220 Dochter Orhana, en ze komt van
vader u it de 99- 811 Klz Orhan en heeft de vader de 93-349 Orhan Kweker Mazee maal de 9-978 Zwartje de
moeder de 220 is de duif die bij Jaap een 1ste Nat Bergerac heeft gespeeld de Orhana 97-475 deze heeft de
zelfde vader als de 99-811 maar toen gekoppeld aan de dochter drie 6jes.Ze vloog op Marseille de volgende
plaatsen: Inkorfcentrum Putten 1ste en 4de tegen 45 duiven Marathon Noord 2de en was tweede getekende
Fondunie 2000 7e tegen 717, verder was hij 92ste ZLU Nationaal 63ste tegen 3486 duiven verder was hij ook
364ste Ze ging voor de 6de maal mee op de grote fond en vloog5 maal prijs In 2009 was ze 14de Sector 4 tegen
2342 duiven en 1ste van het inkorfcentrum. In 2011 ging ze voor de tweede maal mee en vloog ze ook op St
Vincent de 248ste prijs tegen 1357 duiven Sector 4

Perpignan 07-08-2011 1114 Km 6 mee

De laatste duif die ik voorstel is de 2005-4270725 ook een duivin. Deze duivin heeft in haar jonge jaren veel
geluk gehad en heeft de roofvogel en hond overleeft. Zij heeft bij Jaap de naam Sperwer jan ’06. Ze komt van
vaderskant uit de 96-531 Blauwe Bordeaux. Deze komt uit de 93-349 Orhan Kweker Mazee en is een zoon van
de Orhan maal de Marlene. De grootmoeder van vaderskant is de 90-137 Int.737 van P Heikamp en komt uit de
90- 850 maal de 85-737, van moederskant komt ze uit de 98-969 Nico de Fouw zij komt uit de 96-250 Zn Bonte
koppel Nico Volkens de 250 komt uit doffer Bonte koppel maal een duivin Bonte koppel. De grootmoeder komt
uit de 96-783 Gebroken vleugel deze komt uit de 94-450 Super 450 maal de 91-244. ze vloog de volgende
prijzen bij elkaar op Marseille. Inkorfcentrum Putten 1ste, 2e ,9e ,12e en 17de tegen 66 duiven Marathon
Noord 12de en was zijn 1ste getekende Fondunie 2000 53ste,85ste,132e en 209ste tegen 1151 duiven ZLU
Nationaal 318e , 464e , 697e en 987ste tegen 5607 duiven In 2009 vloog ze ook al eens vroeg van Perpignan en
was ze 2de in Putten. Ze ging voor de 7de maal mee op de grote fond en vloog 6 maal prijs waarvan 2 maal van
Barcelona. In 2011 ging ze ook mee op St Vincent en was ze 57ste Sector 4 tegen 1357 duiven.
Al met al waren dit de opsommingen die Jaap dit jaar heeft gevlogen op de ochtend lossingen. De basis die Jaap
tot deze successen heeft gebracht zijn de volgende 2 duiven: de Doffer Orhan Kweker Mazee de 93-349 zoon
Orhan maal Marlene en de duivin de 90-137 ‘Int 737 laat 1990, dochter van de Int zoon “737”de 90-850 maal
de 85-737 “de 737” Al met een basis waarop hij in 2011 de hoogste titel heeft binnen gehaald en in de
toekomst hopelijk weer van zich doet spreken. Jaap als 2de liefhebber die beide disciplines van Marathon
Noord op zijn naam zet van harte proficiat.

