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Gebroeders Jacobs winnaars Cahors 
Door Gerard Dekker 

Het hele overnachtfondseizoen 2016 hebben we concoursen gehad met redelijke tot lage snelheden. 

Cahors werd een ander verhaal want een concours winnen met een snelheid van 1759.391 meter per 

minuut is nu ook bepaald geen dagelijks beeld. 

Piet en Toon Jacobs hadden op zowel Perpignan als Cahors duiven mee en toen er eentje viel 

dachten ze eerst nog aan een Perpignanduif maar al gauw bleek het hun 4e getekende, een 

weduwnaar te zijn van Cahors welke de dag ervoor om 14.00 uur de vrijheid had gekregen en de 

volgende morgen om 6.17.49 uur over het constateerplaat liep en daarmee de winnende tijd liet 

afdrukken in de Fondclub. 

Piet heeft al vanaf 1975 duiven, eerst alleen, maar in zijn dagelijkse leven runde hij ook nog een 

winkel. Omdat in de vakantietijd zijn personeel met vakantie ging kon hij zijn duiven niet verzorgen 

zoals het behoort. Er werd aan Toon gevraagd in die tijden de duiven te verzorgen en zo ontstond de 

combinatie van de Gebroeders Jacobs. De broers hebben de werkzaamheden uitstekend verdeeld, 

waarbij Piet dan ook nog het inkorven voor zijn rekening neemt. 

Eerst even de winnende weduwnaar voorstellen, het is de NL.15-147 die als 4e getekende de mand in 

ging. Hij is een product van eigen kweek en hij komt uit de “588, de opa van de Ballotelli van de 

Comb. Verweij-De Haan, een superduif en een kleindochter de “289”van de “621” Wat een 

fantastische duif die “621” hij heeft menig goede 

duif op de wereld heeft gezet. De “621” gaf onder 

anderen ook de 801 en 802 van Gerrit Veerman 

één daarvan is weer  de doffer van het 

Betuwekoppel, wiens bloed ook in de 2e 

Internationaal van Mevlut Tekin op Pepignan zit. 

Uit klasse duiven kweek je algauw weer klasse 

duiven terug. Dat zie je onder andere aan de 

Ballotelli van de Comb. Verweij-De Haan die uit 

hun Ballotelli alweer de Barry kweekten die de 1e 

Nationaal Agen/Bordeaux speelde. 

De overnachtfondduiven worden ingespeeld op de programmavluchten en krijgen een aantal 

dagfondvluchten voor geschoteld. Op deze vluchten arriveerde de winnaar van Cahors iedere vlucht 

van voren op de hokken in Nes aan de Amstel. 

De verdeling van de werkzaamheden van Piet en Toon is als volgt, duiven gaan 2 x daags los, morgens 

doet Piet dat, hij trekt de hokken om 6.15 uur open om 6.45 uur komt Toon, die vlakbij woont en die 

haalt ze na van een bakkie koffie te hebben genoten om 7.15 uur binnen. Ze krijgen dan voer gewoon 

in een bak op de grond en het voer wordt na ca. 30 minuten weg genomen. In de middag herhaalt  
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zich dit ritueel om 16.15 uur eruit, 17.15 uur weer binnen. Daarna hebben ze weer een 30 minuten 

een volle bak voer tot hun beschikking. 

Op de vraag hebben jullie ze nog iets speciaals gegeven was het antwoord: daar doen we niet aan, 

ook geen pindaatje ? Nee nog nooit gegeven. Simpelheid troef of niet, het is maar net hoe je het 

bekijkt. Maar één ding is zeker, met deze duiven, met deze methode doen de Gebroeders Jacobs al 

jaren en jaren mee op hoog niveau. 

Piet en Toon, namens alle Fondclub Noord Holland leden van harte gefeliciteerd met deze 

overwinning 

Complimenten zijn er voor de opvolgers op de 2e plaats B. van de Peppel uit Wormer die ze dit jaar 

weer uitstekend in orde heeft en de nummer 3. R. Lagerberg eveneens uit Nes aan de Amstel. 
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Hoogkarspel 10. A.H. van Deijck, Aalsmeer 


