Agen en Dax, Huzarenstuk van de broers Piet en Toon Jacobs.Door Gerard Dekker
Het gebeurt niet vaak 2 x een overwinning behalen, en dat achter elkaar, dromen doen we er wel van,
het klaarspelen er van mag dan zeker als een huzarenstuk gezien worden.
De gebroeders Piet en Toon Jacobs uit Nes aan de Amstel genieten al heel lang bekendheid in de wereld
van de overnachtfond en 1e prijzen spelen is ze niet vreemd.
Toch blijft het voor deze melkers in hart en nieren iedere keer weer genieten van zo een stunt om je
eerste duif winnend te kunnen verwelkomen van een vlucht, dat was deze Agen niet anders.
Het zit de laatste weken niet zo mee waar het het weer betreft. Het zijn ook niet de kortste afstanden
die onze duiven moeten afleggen en onderweg zullen ze best met goed en slecht weer geconfronteerd
worden. In ieder geval was het de NL.15-143 van de Gebroeders Jacobs die om 12.29.43 zijn
spreekwoordelijke ring inleverede en daarmee de 1e prijs wint in de grote sterke Fondclub Noord
Holland.
Dat het zwaar was mag blijken uit het feit dat deze weduwnaar de ca. 952 kilometer met een gemaakte
snelheid van 855,354 meter per minuut afrond.
De NL.15-143 was niet bezig met zijn proefstuk want buiten dat hij het vertrouwen van zijn bazen kreeg
door als 1e getekende de mand in te gaan, had hij al een 4e van St. Vincent in 2017 op zijn naam staan en
was hij in de loop der tijd zeker al 3 a 4 keer bij de eerste 20 in de Fondclub geëindigd.
Zijn vader is een zoon van de “621” de befaamde Veerman doffer en zijn moeder draagt nog het bloed
van de destijds beroemde “50” van Vertelman. Goed bloed verloochend zicht niet.
Voor Piet en Toon is de NL.15-143 een uiterst betrouwbare doffer, maar gek genoeg miste hij van een
vorige vlucht en arriveerde pas maandags thuis. Hij knapte wonderwel heel snel weer op en zag er
fantastisch uit bij inkorving en dat was dan ook de reden dat ze hem als 1e getekende aanboden.
Piet en Toon, van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goede opvolgers in de lijst op Agen waren op de 2e plaats J. Hommes en zonen uit Akersloot en op de 3e
plek Comb. Verweij-de Haan uit Mijdrecht.

Boven dit verslag staat in de titel: Agen en Dax, Huzarenstuk van de broers Piet en Toon Jacobs.
Daarom ook meteen het verslag van Dax.
Een goede duif is een droom, een goede uitslag ook. Een goede uitslag, stel 2 x de 1e prijs achter elkaar is
een unicum en voor weinig mensen weg gelegd of ja.. je moet spelen in een omgeving waar weinig
concurrentie is. Maar zand in onze ogen strooien doen we hier in de Fondclub niet aan.
De droom op Dax is wederom een weduwnaar de NL.17-589 van de broers Piet en Toon, een nog jonge
doffer van 2017 waaraan de gebroeders hun volledige vertrouwen gaven door hem als 2e getekende aan
de reis te laten beginnen. Als jaarling blonk hij niet uit een middenmoot prijs op Cahors en dat was het,
maar late nestmaten, dus uit hetzelfde ouderkoppel werden weg gegeven aan een jonge Deense
liefhebber en die wint daarmee een 1e nationale vlucht. Reden genoeg dus om dit ouder koppel en de
nazaten in de gaten te houden.
De NL.17-589 heeft de ca. 1043 kilometer naar huis afgelegd met een snelheid van ruim 1145 meter per
minuut. Zijn vader is de “588”van 2005 en dat is een zomerjong uit de vader van de Barry, met in die
lijnen ook weer de beroemde Balotelli van de Comb. Verweij-de Haan. Van moeders kant komt hij uit de
“505” van 2012.
Opvallend is nog dat we in de uitslagen terug zien dat de Gebr. Jacobs met een bescheiden aantal duiven
speelt. Wil je dan zo van voren vliegen dan moet je kolonie van een hoge kwaliteit zijn, anders kan
gewoon niet
Dax 2019 gewonnen door de NL.17-589 bracht de mannen veel succes want het is niet alleen die 1e prijs
in de sterke fondclub Noord Holland, maar ook 1e in sector 2, 1e in Marathon Noord en de 2e Nationaal.
Piet en Toon van harte gefeliciteerd met deze prachtige serie van 2 prijzen op rij te weten Agen en Dax.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een goede opvolger op de 2e plaats is H.Roest uit Zwanenburg en de Comb. Hommes uit Akersloot die op
Agen als 2e tekende pakken op Dax de 3e prijs. Hulde daarvoor.

