Moeizame Bordeaux gewonnen door Jan, Nick Rens Hommes, Akersloot.
Dit jaar tijdens de start van het seizoen op St. Vincent kwamen de duiven van de mannen al goed aan de
start hetgeen resulteerde in een 8e plaats van 632 duiven in de Fondclub Noord Holland en een prachtig
prijspercentage van 57 % omdat ze 8 van de 14 duiven in de prijzen draaiden.
Ze deden er op Bordeaux nog een tandje bovenop en de eerste echte winst, de felbegeerde 1e prijs werd
binnen gehaald tegen ca. 796 duiven op deze vooral voor jaarlingen moeizaam verlopen vlucht. Het
waren Jan Hommes en zijn zonen Nick en Rens die om 9.11.29 uur hun NL.17-381 de antenne zagen
aantikken van deze 936 kilometer lange vlucht. De duif maakt een snelheid van 1120,928 meter per
minuut goed 67 kilometer per uur. Een taaie vlucht dus.
De winnende doffer deed het op een neststand van 10 dagen broeden en van de 25 duiven die ze mee
hadden was hij hun 14e getekende. Op de vraag of de doffer van tevoren zich opvallend had gedragen
was het antwoord nee, niets opvallends, maar wel bij terugkomst toen bleek de doffer niet meer te
verwijderen uit zijn nestbak, ook de dagen daarna niet, zodra je hem uit zijn broedbak haalde zat hij er
binnen de kortste keren weer in, blijkbaar dus een doffer die heel erg gehecht is aan zijn bak en daarop
heeft gevlogen. Dat vliegen heeft hij niet van een vreemde hij komt, voor insiders, uit de lijn van de
“174” een prachtige bonte doffer die zelf geweldig vloog maar als kweker nog beter is. De winnaar zijn
vader is een doffer van Cees Droog en zijn moeder is een ingeteelde dochter naar bovengenoemde
“174”. Overigens bij de eerste aankomende duiven van Bordeaux zaten 4 rechtstreekse kinderen en de
5e en 6e duif waren 2 kleinzonen van de “174”. Sallant detail is dat de “174”een halfbroer is van Miss
Tarbes 2e internationaal Perpignan.
Alles kunners, maar dat wisten we al: als we in het archief van de Fondclub Noord Holland duiken en de
prestaties van vorig jaar naar voren halen zien we dat hun eskader al ruim hun kunnen bewezen hebben.
Met in 2018 onder andere een 1e plaats op Perigueux en een 2e plaats op Dax. Hetgeen dat jaar
resulteerden in 1e kampioenschap middaglossing, met daarbij het 8e duifkampioenschap met hun NL.17557.
Ook pakte ze het 1e kampioenschap ZLU met de volgende prestaties: Pau 5e, Barcelona 8e, St. Vincent 7
en 8, Marseille 7e, Narbonne 6e en als grandioze afsluiter werden ze op de afsluitende vlucht vanuit
Perpignan 1 en 4. En daarop plaatste hun Nl. 16-557 zich als 11e kampioensduif.

Verder pakten ze het 1e generale kampioenschap, zowel aan-als onaangewezen en waren ook de 1e
plaatsen van het Keizerkampioenschap Overnachting en de Marathon Noord Holland voor hen.
Geen klein bier dus en zo aan het begin van seizoen 2019 laten ze er geen twijfel over bestaan dat hun
kolonie in goede doen is en dat hun streven weer gericht is op de hoogste plaatsen.
Jan, Nick en Rens, namens alle leden van de Fondclub Noord Holland van harte gefeliciteerd met deze
mooie overwinning.

Een mooie 2e plaats wordt behaald door Cees Niesten uit Uitgeest terwijl Leo Pronk uit Breezand op een
van de langste afstanden in Noord Holland de 3e plaats inneemt.

