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Gebr.Jacobs Nes winnen Perpignan in de Fondunie

september 02, 2011  

Door het afgelasten van Montelimar is met Perpignan een einde gekomen aan 
weer een seizoen Fondunie2000. De aankomsten op Perpignan zorgde weer voor 
het nodige spektakel bij de liefhebbers midden in de nacht of in alle 
vroegte. 

Door de hoge snelheden heeft Nederland het internationale concours geheel 
naar zich toe getrokken. Grote winnaars werden de bekende gebroeders Jacobs
uit Nes a/d Amstel die voor de 2e maal een 2e nationaal Perpignan winnen 
(na 2007). 

De overwinning gaat aan hun neus voorbij doordat het duivinnetje niet van 
het dak wilde komen. Met 5 op 5 en een 100% score is Perpignan een groot 
succes geworden voor de broers.

Top 10 Fondunie2000

Voorzitter Henk Wegh heeft een prachtig eindschot door op Perpignan plaats 
2 en 6 op te eisen. Dit duivinnetje won eerder al een 11e nat. Montpellier 
bij Henk. Jurrian van Amerongen vond zijn crack ook in de nachtelijke uren,
maar kon deze pas na 6-en constateren, genoeg voor een 3e plaats in het 
Fondunie 2000-concours. Op 1.132 klokt Leo Pronk in Breezand weer eens een 
kopduif, een eigenschap die helemaal past bij deze liefhebber op plaats 4. 
Jelle Jellema heeft zichzelf in the picture gezet dit jaar op de 
ZLU-vluchten. Zijn superduiven die al jaren voor superuitslagen zorgen op 
de middaglossingen domineren nu de ochtendlossingen in het Oosten van het 
land, klasse prestatie op plaats 5. Th. van Oss uit Afferden (Gld.) pakt de
eerste in Superfondclub GOU en plaats 7 in de Fondunie, juist voor Piet 
Eeuwes in Huissen. In Silvolde weer een vroege in afdeling 9 bij J. 
Steentjes, waarna de top 10 gecompleteerd wordt door niemand minder dan 
Comb. Van Heyst uit Wijchen.

Hoofdpersonen

De broers Toon en Piet Jacobs uit het Noord-Hollandse Nes a/d Amstel 
begonnen hun huidige stam duiven vorm te geven ergens eind jaren ’80, begin
jaren ’90. Bij wijlen de heer Nijzen in Noordwijk, een verzamelaar van 
topduiven werden een 15-tal duiven aangeschaft. Ook bij Bollebakker in 
Laren sloegen de mannen hun slag. Deze duiven lopen nog altijd als een rode
draad door de huidige stam heen. De 509 is een absolute crack geweest uit 
deze lijnen. Een andere doffer mogen we echter niet vergeten en dat is de 
04-621. Deze geweldenaar kwam van Gerrit Veerman uit Volendam uit het 
inmiddels tot ‘Betuwe-koppel’ omgedoopte koppel, rechtstreeks door Gerrit 
Veerman aangeschaft bij Jan Peters in Bemmel. Wat dit koppel inmiddels 
heeft voortgebracht is ongekend en ook in 2011 zijn er talloze referenties 
van dit koppel. Deze 621 is gekoppeld aan diverse duivinnen van het 
Nijzen-Bollebakker soort en vorig jaar was een zoon alweer beste ZLU-duif 
van Noord-Holland. Deze lijnen hebben de broers echt op de kaart gezet met 
talloze topprestaties en kampioenschappen tot gevolg.

Opleiding

De opleiding van de jonge duiven geschiedt op de nalijn van de afdeling. 
Hier mogen ze hun ervaring opdoen en alles wat goed afkomt en vitaal is 
blijft zitten. De oude duiven worden deels op weduw- schap gespeeld (50 
doffers) en deels op nest (30 koppels). Het zijn veelal uitgevlogen 
duivinnen of wat zomer-jongen die fungeren als weduwduivin, zij komen de 
mand niet in. Onder de nestdoffers zitten veel oudere bewezen vliegdoffers 
die ook niet meer gespeeld worden. Gevolg hiervan is dat onder de 
vliegduiven bewezen koppels zitten waarvan jonge duiven worden gekweekt, 
uit sommige koppels meerdere.

De jaarlingen waarvan men de hoogste verwachtingen heeft worden op 
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weduwschap gezet. Deze krijgen zo’n 5 a 6 dagfondvluchten voor de kiezen om
na 2 weken rust het seizoen af te sluiten met een overnacht vlucht. Hiermee
vindt de selectie voor een groot deel al plaats onder de duiven. Wat dit 
pittige regime kan doorstaan blijft zitten. Als 2-jarige kunnen ze dan echt
het grote werk doen, dan hebben ze de nodige ervaring in de vleugels. Het 
spelen van jaarlingen op de ZLU-vluchten is ze de laatste tijd wat minder 
bevallen en er wordt sterk gedacht deze jongelingen enkel nog op de sector 
vluchten te spelen. Het vlieghok wordt op 13 overnachtvluchten gespeeld, 6 
middaglossingen en 7 ochtendlossing, tevens het programma van Fondclub 
Noord-Holland, een competitie die enorm leeft onder de 

liefhebbers.

In de aanloop naar de vluchten krijgen zowel de weduwnaars als de 
nestduiven een standaard vlieg- mengeling voorgeschoteld waarbij er in de 
loop van de week wat snoepzaad wordt toegevoegd. De voerbak wordt zowel ’s 
ochtends als ’s avonds na een half uur weggenomen. Zodra de nestduiven met 
jongen komen, blijft de voerbak gevuld staan. De duiven worden tussentijds 
niet gelapt en de trainingen zijn niet verplicht, wel meerdere malen per 
dag.
 De broers Jacobs hanteren dit systeem al tientallen jaren met succes en 
zien derhalve geen reden hier wijzigingen in te brengen. Producten als 
schapenvet zijn niet aan
 hun besteed.

Winnares

De 2-jarige winnares is van het Nijzen – Bollebakker soort. Dit soort 
duiven zit als gezegd al jarenlang op de hokken bij de broers en nu zijn ze
al met de 5e generatie bezig. Wellicht is het dan ook beter te spreken over
het soort Gebr. Jacobs, inmiddels is er een homogene stam duiven ontstaan. 
Moeder van deze duivin is nog een dochter van de 2e prijs nat. Mont 
Ventoux-race.

Met het winnen Perpignan in de Fondunie en een 100% score sluiten de broers
het seizoen met de oude duiven in stijl af.

Uitslag Perpignan Fondunie2000

1 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel
 2 H.B. Wegh Lochem
 3 A.J. van Amerongen Bunnik
 4 L.A. Pronk Breezand
 5 Jelle Jellema Nijverdal
 6 H.B. Wegh Lochem
 7 Th. van Oss Afferden
 8 P. Eeuwes Huissen
 9 J. Steentjes Silvolde
 10 Comb van Heyst Wijchen

Tekst: Bas Weijers 

Pagina 2


