
 

Reportage 
 

Dax 9 juli 2021 winst voor Gebr. Piet en Toon Jacobs. 

Piet en Toon Jacobs uit Nes aan de Amstel opnieuw voorstellen lijkt niet nodig elke 
rechtgeaarde Noord Hollandse overnachtfondliefhebber weet tot waar die mannen in staat 
zijn en meestal met maar een paar duiven. 

Ook op de Dax van 9 juli was het weer raak, het was hun 1e getekende duif de NL.15-143 
die gelost daags ervoor om 12 uur, de antenne op het hok van Piet en Toon om 10.20.22 uur 
liet piepen en aangaf dat de “143” gearriveerd was en zich daarmee plaatste als overwinnaar 
op Dax 2021. 

Dat de NL.15-143 geen verkeerde is mag blijken als we even terugkijken in het archief van 
de Fondclub Noord Holland. Deze duif presteerde het namelijk in 2019 ook de 1e prijs te 
spelen maar dan op Agen van 5 juli. Ook toen was de “143” de 1e getekende. In 2019 
gingen de Gebroeders trouwens nog een keer voor de 1e prijs en dat was wederom op Dax 
daar pakte ze hun NL.17-589 en ook dat was hun 1e getekende. Op beide vluchten hadden 
ze 6 duiven mee en pakken daar respectievelijk 4 van de 6 en 5 van de 6 duiven in de 
prijzen. 



Even terug naar 2021, Piet en Toon hadden er weer 6 mee en pakken 2 prijzen, buiten de 
1e met hun 1e getekende pakken ze ook de 7e prijs op Dax 2021 en U hoeft er niet naar te 
raden dat is hun 2e getekende de NL.19-665. 

Over vakmanschap en goede duiven kan je discuteren, maar als het er is zit het zeker bij de 
mannen in Nes aan de Amstel en in de duiven op hun hokken. 

Piet en Toon gefeliciteerd met weer een mooie overwinning. 

Complimenten zijn er voor Hommes & Co uit Lutjewinkel zij pakken de 2e prijs met hun 
NL.17-183 en dat was hun 6e getekende. 

De 3e prijs gaat naar Cor Blokdijk uit Hoorn, Cor begint ook met zijn 1e getekende en dat is 
zijn NL.15-807. 

Gefeliciteerd 


