
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Lorris 31 augustus 2019 

155 duiven in concours 
   Winnaar: Gijs Baan, Middelburg 
 
1e sectorvlucht jonge duiven vanuit Lorris; taaie missie met moeizaam verloop!! 
 
Afgelopen zaterdag stond alweer de 4e midfondvlucht voor de junioren op het programma, met start 
in Lorris (8:30 uur, ZO-wind) en voor de clubwinnares betreft de Middelburgse Leliestraat de finish. 
Het is namelijk donkerkras duivinnetje NL19-3905455, van Gijs Baan die om 13:03 uur haar opdracht 
van 410 km met een snelheid van 1.502 m/pm weet af ronden en deze sectorvlucht zich in de top 10 
weet te kwalificeren in alle uitslagen! Met een melding van 1.601 m/pm was het Jan Hengst in 
Zoutelande die het bal om 12:45 uur had geopend en na een zenuwslopend uurtje waren ook op de 
verste afstanden de behaalde snelheden bekend. Toen kwam het verlossende bericht dat de 
champagne in onze zustervereniging ontkurkt kon worden, want de hele sector beet zich stuk op de 
melding van Jan en hij behaald zodoende een prachtige overwinning in sector 1; geweldig. Hoewel 
op gepaste afstand van Jan; ook de melding van Gijs z’n 455 blijkt al snel een steenvroege te zijn, 
uiteindelijk goed voor een 2e plaats in CC Walcheren van 521 duiven, de 3e stek in samenspel West 
van 838 duiven, alsmede de 3e NPO provinciaal van 2.155 duiven en een schitterende 6e nationaal 
sector 1 van 10.891 duiven; een prestatie van formaat met als resultaat: dubbel intertekst voor deze 
madam!! 
 

 
Lorris-winnares 455, niet op nest en ook niet gekoppeld, maar gewoon “vanaf het schapje” 

 
De 455 won eerder een 57e Roye van 395 duiven, een 25e Pont St. Maxence van 305 duiven en een 
52e Fontenay van 286 duiven. Ze werd door Gijs gekweekt uit de prachtige koppeling NL14-3413222 
“Triple 2” x NL16-3612301. Vader “Triple 2” was zelf een formidabele vlieger met o.a. een 2e prov. 
Fontenay van 4.126 (na hokgenoot), een 1e Chevrainvilliers van 1.678, een 4e Melun van 5.425 en 
een 1e Meaux van 883 duiven. Ook moeder 301 kan een mooi lijstje voorleggen, zij won als jonge 



duif ook een 1e in de vereniging vanuit Gien, daarnaast nog een 5e provinciaal Pontoise van 2.295 
duiven en een 6e Niergnies van 1.015 duiven! 
 

 
 

 
 
Helaas kende deze vlucht een uiterst moeizaam en traag verloop, ook ontbraken er in de avond nog 
de nodige duiven op diverse hokken. Gelukkig zijn de nakomers een dag later erg goed afgekomen 
en de verliezen minimaal gebleven. Alle 9 deelnemers in de vereniging weten op de uitslag te 
geraken en Gijs scoort naast de winst 4 duiven in de top 8 en 11 v/d 26 duiven in de prijzen. Adrie, 
Erwin en Joachim Houmes pakken ook teletekst met de 7e provinciaal en Dik Beekman weet op 
provinciaal vlak ook een mooie 1 op 100 prijs te scoren met de 21e prijs. 
 
Gijs nogmaals proficiat met deze mooie overwinning en succes de laatste weekjes seizoen 2019!  
 
Erwin Houmes 


