
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Melun Andrezel 19 augustus 2019 

191 duiven in concours 
   Winnaar: Gijs Baan, Middelburg 
 
Midfond jong deel 3 vanuit Melun; een ongekende masterclass aan de Leliestraat!! 
 
Geheel in de stijl van dit seizoen waren er ook afgelopen week weer veel zorgen inzake de 
weersvoorspellingen voor de zaterdag (zondag idem). Gelukkig greep onze afdeling Zeeland tijdig in 
en haalde de natour naar voren door donderdagavond te korven en vrijdag te lossen. Ook de 3e 
midfondvlucht op het programma vanuit Melun werd verplaatst, inkorving op vrijdagavond en 
zodoende maximaal 3 nachten mand indien de weersomstandigheden voor het weekend zouden 
uitkomen, zoals voorspeld. En die kwamen uit, met als gevolg zodoende een maandagvlucht. 
Voor de werkende mensen die moeilijk vervanging kunnen regelen of lastig vrij kunnen nemen is het 
wellicht even slikken, maar zolang het belang van een goede thuiskomst van onze duiven voorop 
staat, is het simpelweg de beste oplossing. Ook in het kader van moderne duivensport waarin we te 
maken hebben met flinke klimaatsveranderingen is het misschien wel een must om op deze manier 
te kunnen en willen improviseren! 
 
Om 8:45 uur kreeg het Zeeuwse pelotonnetje het sein op groen om aan hun thuisreis te beginnen, 
onder begeleiding van een zuidwesten wind. Wederom is het Johan Buyze uit Zaamslag die de 
Zeeuwse scalp weet te scoren en voor de 2e week op rij en 3e keer in totaal in 2019 provinciaal weet 
te winnen en o.a. een hele Scheele-trein voorblijft; hele straffe toeren! Aan onze kant in samenspel 
West moeten we het deze maandag doen met de kruimels voor wat betreft het provinciale concours. 
Desondanks zijn er voor de mensen die goed uitslagen willen/kunnen lezen genoeg opvallende feiten 
waar te nemen. We gaan naar de winnaar in onze club, tevens winnaar op Walcheren en tevens 
winnaar in West. Misschien is de term winnaar in deze niet de meest geschikte term, overheerser of 
beul is hier namelijk meer van toepassing. Gijs Baan laat namelijk geen spaan heel op deze vlucht en 
degradeert zowat bijna alle andere regiodeelnemers tot toeschouwers. Even wat van deze 
suprematie in cijfers; 1 t/m 4 in de club en maar liefst 20 duiven bij de 1e 30 prijzen!! Ook in de CCW 
en samenspel West is de top 4 zijn buit en pakt hij 23 v/d 35 duiven in de prijzen; moet er nog zand 
zijn!!?? Nu zijn we in de loop der jaren wel wat gewend van onze fanatieke allrounder uit Middelburg, 
maar een uitslag als deze zie je toch niet vaak. Een diepe buiging is hetgeen ons rest. 
 

 Melun winnaar 421  



 

De winnende duif is de NL19-3905421, een blauw doffertje die gelijk met 3 hokgenoten weet te 
arriveren en 1 seconde eerder op de antenne zit dan de rest en dus met een banddikte verschil wint. 
De 421 mag op zijn cv bijschrijven: 1e samenspel West van 847 duiven. Provinciaal vinden we hem 
terug op plaats 57 van 1.952 duiven. Eerder won hij de 4e in de vereniging van Pont St. Max van 305 
duiven, goed voor 1 op 100 in samenspelverband met de 16e van 1.734 duiven. Gijs kweekte zijn 
winnaar uit jaarlingdoffer NL18-3824527, een kruising Leideman x Minderhoud (duivin KK1). Deze 
527 won zelf o.a. een 14e Melun van 2.865 duiven. Moeder van de 421 is de NL16-3612332 een 
dochter van het superkoppel van Gijs en ook in haar prestaties zien we een topnotering op Melun, 
namelijk een 9e provinciaal en zodoende teletekst (of zoals u wilt intertekst) van 5.425 duiven.  
De voorliefde voor het station Melun zit in de familie ben je geneigd te denken! :-) 
 

Een duif die de smaak ook goed te pakken heeft op het hok bij Gijs is de NL19-3905437. Deze kras 
doffer en kleinzoon van topduif  291 (o.a. 1e provinciaal Fontenay 4.126 duiven) won vorige week op 
Fontenay al een 5e provinciaal van 3.050 duiven en nu op Melun de 3e in samenspel West van 847 
duiven. Dat beloofd wat voor de aankomende sectorvluchten Lorris en Orléans, we gaan hem volgen. 
 

 De 437 

 
Dat de vorm op het hok aanwezig is bij Gijs moge duidelijk zijn, anders maak je natuurlijk niet zo’n 
geweldige uitslag. En ondanks een overwinning op Quievrain, goede uitslag op Pont en enkele 
vroege duiven op de overige jonge duivenvluchten, waren deze voorgaande uitslagen voor Gijs zijn 
doen maar heel “gewoontjes” (met alle respect uiteraard) en op Niergnies zelfs matig. Wat volgens 
de meester zelf dan nu de aanleiding is geweest voor deze masterclass, heb ik eerlijk gezegd nog 
verzuimd te vragen. Toch nog maar eens doen dan, want ben toch wel erg benieuwd naar zijn visie 
op deze fantastische uitspatting van zijn ploeg. 
  
Gijs nogmaals van harte gefeliciteerd met deze schitterende overwinning en overklassende uitslag en 
veel succes gewenst op de resterende vluchten! 
 
Verder waren er zodoende geen uitblinkers in de verenigingsuitslag deze vlucht, tot de volgende keer 
en succes iedereen op natour Peronne. 
 
Erwin Houmes 


