
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Melun Andrezel 3 augustus 2019 

334 duiven in concours 
 Winnaar: Bram en Tom Beekman, Middelburg 
 
Midfond jong start vanuit Melun; een lastig concours voor onze junioren! 
 
Voor de opening van het onderdeel midfond bij de jonge duiven moesten we een weekje extra 
geduld hebben, vorige week werd deze afgelast en in het programma paste het gelukkig allemaal net 
om een week door te kunnen schuiven. Voor de oude duiven was deze Melun het sluitstuk midfond 
met gezamenlijke lossing. Zaterdagmorgen om 7:45 uur kregen onze duiven de vrijheid en iets na 
half 1 in de middag is de clubwinnaar bekend. Deze valt in Middelburg (12:32 uur) bij de vader/zoon 
combinatie Beekman (325 km), die de afgelopen weken op de vitessevluchten jong al een 2e en een 
3e prijs (2x) wisten te behalen en dan nu op Melun de hoofdvogel mogen noteren, klasse! 
 
Bram en Tom hebben hun ploeg jonge duiven goed op de rit en zijn gemotiveerd om deze toekomst 
een gedegen opleiding te geven in hun geboortejaar. Met het oude duiven programma liep het door 
diverse tegenslagen niet zoals gewenst/gehoopt dit seizoen en niet zoals we van deze sterke 
combinatie gewend zijn de laatste jaren. Zodoende is er extra aanvulling op het vlieghok nodig voor 
volgend seizoen en daar wordt hard aan gewerkt volgens Tom. Ook voor de natour hebben de 
mannen nog een clubje jongen zitten en ook deze voorbereidingen verlopen t.n.t. voorspoedig. 
 

 
    Mooie heldere kijkers de Melun-winnaar 343!! 



De winnaar is de kras doffer NL19-1714343, die zoals u op bovenstaande foto kunt zien een stel 

mooie en felle ogen in zijn bolletje heeft staan! Naast clubwinst was zijn prestatie zaterdag goed 
voor een 6e plaats in de CCW van 989 duiven, de 10e stek in samenspel West van 1.743 duiven en 
een mooie 20e provinciaal van 3.882 duiven. 
Bram en Tom kweekten de 343 uit doffer NL14-1115507 die zelf op deze Melun aan zijn laatste tour 
bezig was en zijn bazen nog de nodige uren in spanning heeft laten zitten door zich pas eind van de 
middag te melden op zijn thuishonk. Deze goede vlieger (zie foto onderaan de reportage) met ook al 
goede nazaten op zijn conto mag nu van zijn pensioen gaan genieten op het kweekhok bij Tom 
thuis. Moeder van de 343 is de NL16-1578247 en samen met de 507 zijn deze duiven al ouders van 
o.a. de 17-599 die 7e asduif midfond jong werd in het samenspel en de 18-661 met een 1e Arras van 
2.922 op zijn naam.  
 
Nogmaals gefeliciteerd Beekmannen en succes op de komende vluchten! 
 
Weinig uitblinkers op deze lastig verlopen vlucht, wel enkele leden die tegen de 50% aanhikken 
(Dekker, Houmes) of meerdere kopduiven noteerden (Beekman, Baan, Noorman) maar Hans Daane 
mag zich met 2x top 10 en 8 v/d 15 in de punten op dat gebied koploper noemen deze vlucht! Ook 
Huib Balthazar pakt er weer 3 v/d 4 in de prijzen. Op naar de volgende krachmeting clubgenoten… 
 
Erwin Houmes 
 

 
     De mooie vader van de Melun-winnaar! 
      

 


