
 

Reportage 
 

Bergerac 7 augustus 2020 

2e zege Fondclub Noord Holland voor J.Hommes en zonen. 

 

Bergerac van 7 augustus was 
een terugzetvlucht, vanwege de 
warmte en ik denk vanwege de 
media. 

Maar daar hoeven we nu ons 
hoofd niet meer over te breken 
want het is gedaan en de 
winnaars zijn bekend. 

Deze NPO vlucht is normaliter 
een middag of rond de middag 
lossing, maar vanwege de 
warmte vond de loscommissie 
het raadzamer om niet op het 

heetst van de dag te lossen. Een besluit dat valt te billeken. 

Jan Hommes en zonen Nick en Rens winnen voor de 2e keer in de fondclub op de NPO 
vluchten. De 1e keer was dat op de openingsvlucht vanuit St. Vincent en dan nu op 
Bergerac. 

De combinatie had 11 duiven ingezet waarvan ze er maar liefst 9 in de prijzen draaien.  



Hun 2e getekende de  Rode duivin, de “Super 18” een echte routinier bijt de spits af in dit 
concours. En het concours was echt geen makkie want halverwege de uitslag viel het stil en 
konden we de volgende dag vroeg weer starten. Het totale Fondclub Noord Hollandconcours 
zou tot ca. 10.00 uur doorlopen. 

De winnares de Nl.15-318 van Jan, Nick en 
Rens woont op de hokken in Akersloot en 
arriveerde daar om 13.51.12 uur een 
snelheid realiserend van 762.531 meter per 
minuut.  Zij behoort daar tot een van zoals 
eerder geschreven routiniers, maar dan wel 
eentje die niet alleen terug komt midden in 
de prijzen, maar ook topuitslagen neerzet. 
Als we deze 1e op Bergerac op haar conto 
bijschrijven zien we meteen dat ze van de 
10x zetten in haar leven ook 10 prijzen heeft 
behaald en dat ze haar carrière begon als 
jaarling met een 6e prijs op haar 1e vlucht 
vanuit Albi in de sector dat was tevens de 
2e in afdeling Noord Holland. 

De “Super 18” zal niet meer meegaan, het 
zit erop voor haar, het is een bijzondere duif 
en daar kan je er niet genoeg van hebben 
en ook gezien haar leeftijd heeft ze wel een 
plaatsje verdiend op het kweekhok. Een 
bijzondere duif met echte kopprijzen, dat zie je niet zo vaak. 

De “Super 18” anders de Nl.15-318 heeft als vader een halfbroer van Dirkie die in 2019 de 
5e nationale asduif ZLU was met 3 prijzen en de moeder komt van Kees Droog Andijk. 

Er zijn nog wel een aantal bijzonderheden te vermelden, de “Super 18” vliegt eigenlijk altijd 
goed onder elke omstandigheid wat betreft standje, maar ze heeft haar beste prestaties wel 
altijd geleverd op een groot jong en eieren in het nest en het andere feitje is dat ze bij 
thuiskomst nooit direct het hok ingaat. Ze neemt altijd een 3 a 4 tal minuten de rust om wat 
bij te komen waarna ze rustig het hok in gaat. 

Jan, Nick en Rens, gefeliciteerd met deze zege op Bergerac. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cees Niesten Jr, beleefde ook een uitstekend weekeinde want hij pakte op Bergerac op de 
plaatsen 2 en 3 zijn Nl.17-085, zijn 3e getekende en zijn Nl.17-082 zijn 4e getekend, 
bovendien draait hij er 4 van de 8 in de prijzen een mooi prijspercentage van 50% 

De 3e liefhebber op plaats 4 is Willem van Zelst uit Purmerend met 3 mee draait hij 1 duif in 
de prijzen dus 33% maar wel heel knap met zijn 1e getekende 


