De familie Jacobs in Beek
Van Chimay tot St.Vincent in actie !
De Familie Jacobs in Beek die in 2020 de tongen los maakten met hun twee Nationale
overwinningen, te weten van Narbonne en Bergerac, die hebben het afgelopen seizoen van
2021 ook weer danig van zich laten horen. Bij de concoursen van de Wefo bereikten ze ook
weer fraaie hoogtepunten. Ze worden uitgedrukt in een verzameling van schitterende titels
waarvan:
2e Eendaags Duif Kampioen grote fond, 3e eindstand Wefo-Cup, 2e Koningschap, 4e
Keizerschap, 1e Duifkampioen Grote fond. Die dit kan voorleggen mag wel zeggen dat hij
weer goed heeft meegedaan. Zonder enige twijfel! Een aantekening bij deze inleiding dat is
dat de Jacobsen in alle Wefo-vluchten actief waren. Van het begin tot het einde. De liefhebber
die alle vluchten, te weten 32 in totaal, duiven speelt dat is op zich al iets bijzonders. En als je
dan ook nog hoge toppen scheert dan is dat zeer bijzonder. Wie kan oogsten wat hierboven is
aangehaald, zal in de ogen van de meeste liefhebbers erkend worden als professioneel. Veel
inkt is gebruik om de grootse successen van de Familie Jacobs te beschrijven. Duizenden
letters zijn op papier gekomen om uit de doeken te doen hoe ze dat klaarspeelden. Het zijn
kunstenaars! Als men al honderden wedvluchtverslagen heeft gemaakt en ook honderden
keren de naam van de Familie Jacobs moest noemen dan gaat de lol er, eerlijk gezegd een
beetje van af. Het wordt een sleur zou men zo zeggen. Maar toch zit iedere liefhebber elk
seizoen weer te popelen op de uitslag van de wedvlucht om er kennis van te nemen hoe de
Familie Jacobs het er vanaf heeft gebracht. We volgen ze al jaren en ze zijn werkelijk
fantastisch. Wegens hun Nationale en Provinciale zegepralen en Regionale ereprijzen wisten
ze niet alleen stand te houden maar eer en roem te behalen tot ver buiten onze landsgrenzen.
Ze bouwden een palmares op die moeilijk is te overtreffen. Hun successen zijn niet alleen
behaald op de grote fond maar ook op de vitesse en de halve fond. Men moet weten dat zich
bij de Wefo iedereen inspant om de eerste te spelen ongeacht in welke vlucht. En als men er
dan in slaagt om daar ieder seizoen één of méér overwinningen te behalen, zoals de Familie
Jacobs, dan rest er niets dan eerbiedige stilte en veel respect. Hoe bestaat het? Die zich de
moeite getroost om de uitslagen van ’n tiental seizoenen terug na te pluizen die wordt dan bij

de Familie Jacobs overladen met droomuitslagen waarvan de een nog beter is dan de andere.
We vallen maar meteen in huis om wat kopprijzen te tonen van ’n tiental vluchten in het
afgelopen seizoen. Van kort en van ver.
Sens
29 Mei 2915 duiven
Issoudun
23 Mei 1362 duiven
Limoges
30 Mei
763 duiven
Bordeaux
18 Juni 1431 duiven
Mont Lucon 19 Juni
518 duiven
Mettet
27 Juni 667 duiven
Agen
2 Juli 1293 duiven
Orleans
10 Juli
610 duiven
Bergerac
30 Juli
1740 duiven
Ruffec
31 Juli
384 duiven
Chalons jd. 25 Sept.
730 duiven

7-13-18-27-7
18-19-35-54-92
12-18-31-38-51
7-44-155-179
7-8-28-31-44
3-5-6-12-53
20-33-79-119
12-43-60-70-79
3-16-22-101
17-20-42-60-80
1-9-41-42-59

Met grote courage spelen de Jacobsen hun duiven. Welke fond-speler in Limburg speelt zijn
duiven elke wedlucht? Die zijn op één hand te tellen. De meesten die geven de duiven op
enige halve-fond vluchten mee om te trainen. Maar dat is bij de mannen in Neerbeek niet het
geval. Hun duiven krijgen het niet cadeau en moeten voor hun kost werken en laten zien wat
ze in hun mars hebben. De mand is bij hun de grote selecteur. Ze nemen het voor lief dat ze
dan wel eens ’n minder goede uitslag maken of zelfs den hoed op krijgen. Ze weten verdomd
goed dat het ook moeilijk is om hun eigen percentage te halen als ze alle vluchten meespelen
voor de prijzen. De broers Jacobs gaan doordacht te werk. Zonder overhaasting en goed
overwogen maken ze hun planning. In alles wat met de duiven heeft te maken hebben ze
systeem, zoals het voeren, het trainen en ook de medische begeleiding. Ook als het iets
minder goed loopt blijven ze nauwgezet hun systeem volgen. Het was grote nieuwsgierigheid
van me om alle uitslagen van de Wefo van het afgelopen seizoen na te pluizen om er achter te
komen hoe het totaal plaatje van de Familie Jacobs er uit zag. Uiteraard ook om dit verhaal
compleet te maken. En ik kwam tot die conclusie: Bij de oude tour waren ze mee in alle 23
vluchten en speelden 1054 duiven en wonnen daarmee 250 prijzen wat een oogst is van
23,7%. Met de vroege jonge duiven speelden ze 342 duiven en die wonnen 59 prijzen wat
17% is. En als laatste bij de 3 natour-vluchten deden ze mee met 221 duiven en daarbij
werden 73 prijzen gewonnen. Samengevat is het dat ze totaal 1617 duiven speelden, 382
prijzen wonnen en een eindsaldo hadden van 23,6 procent. Deze cijfers laten zien hoe
moeilijk het is om je eigen norm te halen als je alle vluchten mee speelt. De liefhebbers die
het aandurven om alle wedvluchten mee te strijden dat zijn er maar enkelen. Het is daarom dat
ik met overtuiging zeg: De jongens van wijlen Jan Jacobs zijn geen bangerds maar
sportievelingen die met veel elan en goeie duiven de sport beoefenen. Hun vele
overwinningen staan met vette letters gedrukt in zowel de boeken van Nationaal, Provinciaal,
de Wefo en hun samenspel Beek-Bug. En daar staan geen leugens in maar de harde waarheid.
De Familie Jacobs worden gefeliciteerd …..Proficiat!
Pie Schepers.

