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Gebr. Jacobs (Nes a.d. Amstel, NL) bevestigen opnieuw
marathonklasse met beste zwarefondduif van Nederland (2
prijzen)
Toon en Piet Jacobs behaalden reeds veel successen met nazaten uit hun Super Barca 621. Een kleinzoon van die super bevestigt
nogmaals de uitzonderlijke kweekwaarde van zijn grootvader door met de titel Beste Zwarefondduif Nederland (2 prijzen) in de PIPArankings aan de haal te gaan.

De 77-jarige Piet en zijn 69-jarige broer Toon zijn al jaren een begrip in de Nederlandse fondwereld. In het verleden is Piet
eigenaar geweest van een goedlopende supermarkt in Amsterdam en handelde hij eveneens in goederen en onroerend goed. Toon
was dan weer werkzaam als loodgieter. Inmiddels genieten beide heren respectievelijk reeds 20 en 9 jaar van hun welverdiende
rust. De hokken van de combinatie staan bij Piet thuis op een schitterende locatie. De onderlinge taken zijn goed verdeeld. Piet
neemt het administratieve gedeelte voor zijn rekening en Toon is de man van de duiven. De broers spelen zowel de middag- als de
ochtendlossing en ieder jaar weten zij op beide disciplines spraakmakende resultaten te behalen. Enkele hoogtepunten van de
laatste jaren:
2006 Bordeaux

1e Afd. NoordHolland (ochtendlossing)

2006 Bordeaux

1e Afd. NoordHolland (middaglossing)

2006 Perpignan

1e FCNH (8e Nationaal)

2007 Perpignan

1e FCNH (2e Nationaal)

2007 Barcelona 14e Nationaal
2011 Perpignan

1e FCNH (2e Internationaal)

2015

1e ZLUduif WHZB/TBOTB

Ook in 2015 waren de prestaties weer meer dan uitstekend. Hieronder ziet u een overzicht van de topnoteringen die in het
afgelopen jaar zijn behaald (alleen de eerste duif is vermeld):
12e Agen

Afd 6

784 d.

952 km

8e St.Vincent

Afd 6

1.059 d.

1.059 km

8e Cahors

Afd 6

1.255 d.

935 km

23e Cahors

Afd 6

1.853 d.

935 km

Afd 6

63 d.

755 km

ZLU

3.433 d.

1.068 km

1e Limoges
66e Pau

ZLU

6.638 d.

952 km

23e St.Vincent

3e Agen

ZLU

3.714 d.

1.059 km

12e Marseille

ZLU

3.610 d.

1.021 km

De stamopbouw
Reeds vanaf de jaren 80 behoren Toon en Piet bij de top in Noord-Holland. De duiven die toen hun hokken bevolkten, kwamen van
Nijssen (Noordwijk, NL), Nieuwburg (Halfweg, NL) en wijlen Ton Bollebakker (Laren, NL). Nog steeds vindt men de oorsprong van
die duiven terug in de stam. Het was in 2004 dat de broers twee jongen kregen van de gekende fondspeler Gerrit Veerman
(Volendam, NL). Een van die jongen waren ze al snel kwijt, maar de andere (NL04-1855621) verspeelden ze niet en konden ze als
jaarling spelen. In eerste instantie liet hij zich niet zien, tot hij op een zware dagfondvlucht een 5e in de FCNH (Fondclub NoordHolland) speelde. Twee weken later ging hij mee naar Marseille en speelde een 15e in de FCNH. Daarna heeft hij tot aan zijn
pensioen nooit meer gemist. Een 9e Nationaal Perpignan en een 15e Nationaal Barcelona zijn enkele van zijn hoogtepunten. Sinds
2010 zit de 621, die is omgedoopt tot Super Barca 621, als kweker op het kweekhok. Inmiddels stamt tachtig procent van het
gehele hok af van die kanjer. Super Barca 621 is een zoon van het wereldberoemde Betuwe Koppel van Gerrit Veerman. Zowel de
doffer als de duivin van het Betuwe Koppel komen van Jan Peters (Bemmel, NL). Ontelbare toppers heeft dat koppel al gegeven en
veel liefhebbers hebben er dan ook de vruchten van geplukt. Kijk hier naar de afstamming van Super Barca 621.

Super Barca 621

Zoals reeds gezegd drukt de Super Barca 621 een belangrijke stempel op de huidige prestaties bij de Gebr. Jacobs. Veel nationale
topnoteringen zijn dan ook behaald met zijn nazaten. Ook de beste zwarefondduif van Nederland (2 prijzen) in de PIPA-rankings is
een kleinzoon van Super Barca 621.

NL10-1501742
De 742 is in de categorie 'Beste Zwarefondduif Nederland (2 prijzen)' in de PIPA-rankings als eerste geëindigd met de volgende
prestaties:
3e Nat. Agen
12e Nat. Marseille

(951 km) 6.638 d.
(1021 km) 3.610 d.

Daarnaast speelde de doffer ook reeds een 12e Albi en een 19e Perpignan in de FCNH. De vader van de 742 is de NL08-729, een
zoon van de hierboven genoemde Super Barca 621. De moeder van de 742 is een volle zus van topkweker Barry van de Comb.
Verweij-De Haan (Mijdrecht, NL). Barry is ook vader van Balotelli, winnaar van de 1e Internationaal Agen ZLU 2015 en een rist
andere kopprijzen. Pluis hier de afstamming van de 742 uit. Naast de eerste plaats in de PIPA-ranking werd de 742 ook gekroond
tot beste ZLU-duif bij W(HZB) T(BOTB) 2015. Een volle broer van de 742, de 743, werd in 2013 2e Beste ZLU-duif FCNH.

NL10-1501821
Een andere topper op de hokken van Toon en Piet is de 821, een rechtstreekse zoon van Super Barca 621. Bekijk hier zijn
stamkaart. Die doffer leverde o.a. de volgende prestaties:
23e Nat ZLU

St.Vincent 2015

3.714 d.

27e Nat

St.Vincent 2015

3.008 d.

2e FCNH

St.Vincent 2012

1.160 d.

5e FCNH

Cahors FCNH 2013

1.249 d.

Een zus van de 821 vloog o.a. een 25e Nationaal Pau in 2014.

Doe maar gewoon
Hou het simpel en maak het allemaal niet te moeilijk, dat zou de lijfspreuk kunnen zijn van Toon en Piet. Al meer dan 35 jaar
bewijzen zij op die manier bij de beste te behoren. Observeren, hygiëne, goed verzorgen en liefde voor de duiven in combinatie
met topduiven hebben hen al veel hoogtepunten gebracht. De titel van Beste Zwarefondduif Nederland (2 prijzen) in de PIPAranking kan daaraan worden toegevoegd.
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