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NPO Bergerac 2021 ook gewonnen door Piet en Toon Jacobs. 

Het verslag van de overwinnaars van Dax loopt door naar de laatste NPO 
overnachtfondvlucht Bergerac een vlucht die ze ook op hun naam brachten. 

Nes aan de Amstel of is het Nest aan de Amstel, zou goed kunnen want terugkijkend in het 
Archief van de Fondclub Noord Holland ontdekken we in 2016 nog een prachtige 
overwinning van de broers ditmaal vanuit Cahors waar ze de 1e pakken met hun NL.15-147 
wat ons inmiddels wel duidelijk moet maken dat de lichting 2015 vanuit de nesten in Nes aan 
de Amstel uitstekende vliegers heeft gegeven. 

We gaan nu even verder met Bergerac 2021. Bergerac werd gelost om 14.00 uur en het kon 
niet mis gaan dat dit nachtvliegers zou opleveren. 

Zo ook bij Piet en Toon Jacobs wiens duiven 916.753 kilometers moesten afleggen. Ditmaal 
hadden de mannen er 28 mee en maken een prachtig prijspercentage door er daarvan 17 in 
de prijzen te draaien te beginnen met hun 5e getekende de NL.20-511 op de 1e plaats in de 
uitslag en de NL.20-514 hun 3e getekende op de 2e plaats, alsof ze daarmee nog niet 
overtuigend de winst naar zich toe te hebben gehaald doen ze het nog even dunnetjes over 
met hun 3e duif de NL-19-624 op plaats 8 en die duif ging als 8e getekende op reis ging. 

Hun 1e duif werd geconstateerd om 01.39.51 uur, hun 2e duif om 01.52.37 uur en hun 3e 
duif bereikte het hok om 04.37.48 uur. 

Piet en Toon van harte gefeliciteerd met deze 2e mooie overwinning in 2021, Klasse 



De 3e prijs gaat naar Jan Hommes en zijn zonen uit Akersloot, zij beginnen met hun als 11e 
ingezette duif de NL.17-381. Zij brachten 72 duiven aan de start en ook zij kunnen trots zijn 
op hun prijspercentage, 36 duiven raak. 

Omdat Piet en Toon Jacobs de 1e twee prijzen pakken gaan we over naar de 4e prijsduif en 
die hoort thuis op de hokken van René en Margreet Koeman-Kok in Wormerveer. René en 
Margreet behoren tot de kleinere maar uiterst succesvol spelende liefhebbers in Noord 
Holland, deze reis waren er 16 op pad waarvan er 4 prijzen pakken, te beginnen met de 4e 
prijs in de grote Fondclub Noord Holland en dat doen ze met hun NL.20-815 en dat was hun 
6e getekende. 

Allemaal gefeliciteerd 


