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Narbonne 15 augustus 2020 

Jan Hommes en zonen Akersloot winnen voor de 3e keer. 

Alle rechtgeaarde overnachtfondvliegers volgen natuurlijk gedurende het seizoen met veel 
belangstelling de meldingslijst van de grote Fondclub Noord Holland. Natuurlijk om te kijken 
of er al wat gevallen is en zolang dat niet het geval is hoop te kunnen houden om zelf een 
mooie 1e prijs te vliegen. Want daar doen we het toch allemaal voor. 

Narbonne was de laatste ZLU overnachtfondvlucht dit jaar uit een verkort programma, dat 
verkorte kwam velen niet eens zo slecht uit. We weten wel dat onze overnachtfondduiven 
veel aan kunnen, maar het waren wel bere-zware vluchten dit jaar. 

Vluchten die altijd gewonnen worden door de hele sterke duiven, geen twijfel mogelijk over 
en iedereen die goed gedraaid heeft dit seizoen verdiend een welgemeende felicitatie, zeker 
de liefhebbers die een 1e plaats, de overwinning op een vlucht naar zich toe wisten te halen. 

3 van die liefhebbers wonen in Akersloot en vormen de comb. Jan Hommes en zijn zonen 
Nick en Rens. Ze hebben dit jaar al 2 keer eerder op het hoogste treetje gestaan namelijk op 
St. Vincent en Bergerac 1. U kunt de verslagen daarop nazien op de website van de 
Fondclub Noord Holland. 

Voorstellen doen we dus niet meer maar we zullen hun winnares de Nl.18-031 even volgen 
op de weg naar de overwinning. Ze is geboren als laat jong in 2018 uit de vliegduiven. Haar 
vader vloog prijs op ZLU Agen en St. Vincent en haar moeder is een nestligger van hun 
Dirkie de 5e nationale asduif ZLU in 2019. Helaas zijn beide ouders verspeeld op Agen ZLU 
2019. 



Als jaarling werd ze na enkel voorbereidende vluchten gespeeld op een paar 
dagfondvluchten waarna ze als 2-jarige naar Agen ZLU ging en daarop net haar prijs miste. 

Hierna speelde ze prijs op Bergerac en was afgelopen jaar hun 9e duif op Pau. 

Het was dit jaar de bedoeling 
haar op Perpignan in te 
korven dat lukte niet ze zat 
met een pul en legde op de 
zondag voor inkorven haar 
1e ei. Haar doffer is toen wel 
gespeeld en dat was hun 1e 
van Perpignan en werd 2e in 
de FCNH. 

Ze hebben toen haar doffer 
de mand inging het jong 
verkleind en haar op de 
eieren laten zitten, wat ze 
deed tot haar doffer terug 
was. Blijkbaar heeft deze 
handelswijze haar de 
motivatie gegeven omals 
snelste duif te arriveren van 
Narbonne. 

De Nl. 18-031 is inmiddels 
omgedoopt en draagt de naam “Yara”. Zij arriveert na om 7.15 uur gelost te zijn de volgende 
morgen om 8.42.46 uur en draagt er zorg voor dat de Comb. Hommes de 3e zege van dit 
jaar op hun naam kunnen schrijven. Overigens maakte ze op deze reis een snelheid van 
1029.814 meter per minuut. Ze hadden 20 duiven ingekorfd en draaien daar 12 van in de 
prijzen en dat is een uitstekend resultaat. 

Kijken we even terug in de analen van de fondclub dan zien we dat het niemand anders 
gelukt is in de afgelopen 3 jaar om in 1 seizoen 3x een zege te behalen en dat zal zeker een 
vingerwijzing zijn naar de kwaliteit van de duiven op hun hok. 

En  voor de volledigheid en iedereen de eer te geven die hij verdiend kijkend op de 
stamkaart zien we dat van vaderskant er het duivenbloed in zit van M.Tromp/Merkuur-
H.Hoeks en P. van Hoolwerf. In de moederskant komen we de namen tegen van 
R.Timmermans/Veerman/Gebr.Jacobs/W.v.d.Plas en F.Knetsch. 

Een mengelmoes denkt u, dan weliswaar een mengelmoes van uitstekende kwaliteit anders 
vliegt de duivin geen 1e prijs in de Fondclub tegen 608 tegenstrevers. 

Dit is het afsluitende vluchtverslag van het zware seizoen 2020. 

Alle winnaars van de concoursen nogmaals gefeliciteerd en zeker Jan, Nick en Rens 
Hommes gefeliciteerd met deze geweldige serie overwinningen. 

Foto Yara, direct na thuiskomst. 



 

De 2e en 3e plaats op Narbonne waren voor de Comb. Michel Verweij en Peter de Haan uit 
Mijdrecht en de 3e liefhebber op de 4e plaats is ook een duo, de fam. Hendriks uit 
Zuiderwoude. Ook van harte gefeliciteerd met een ereplaats op het schavot. 


