
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Argenton 10 juni 2017 

247 duiven in concours 
 Winnaar: Comb. Huige-Schotanus, Middelburg 
 
NPO Argenton; dringen geblazen om een prijs te bemachtigen in de club! 
 
Waar in Hengelo dit weekend de FBK-games op het programma stonden, was dit voor onze Afd. 
Zeeland’96 de 2e dagfondvlucht vanuit Argenton. Overeenkomsten waren er genoeg, want het was 
weer serieus sprinten geblazen voor onze duiven deze zaterdag. In de ochtend op midfond Pontoise 
werden er al snelheden van rond de 1550 m/pm gemeten. Nadat de duiven in Argenton zatermorgen 
om 7:30 uur aan hun thuisreis mochten beginnen met een voornamelijk zw-wind in de staart, werd 
ook hier rekening gehouden met hoge snelheden. De wind en zonnige omstandigheden zorgden voor 
een bizar snel verloop in onze vereniging; het verschil tussen de 1e prijs en de 62e en laatste prijs 
bedroeg slechts 60 m/pm!!!!! Ongekend dringen geblazen zodoende om er bij te staan op de uitslag.. 
 
Degene die er de laatste weken goed bij staan is de combinatie Willy Huige en Nicky Schotanus uit 
Middelburg, die na een stroeve start vorige week al een teletekstnotering en 3 provinciale kopduiven 
mochten bijschrijven op midfond Fontenay! Zaterdag vanuit Argenton is er in de club echter niemand 
sneller dan hun jaarling weduwnaar NL16-3612168, die om 13:52:57 uur afdrukte op de thuisplaat 
en met een snelheid van 1482 m/pm de rest het nakijken geeft. Deze mooie blauwe doffer die als 
jong een tweetal bescheiden prijzen won op de natour, vloog vorige week vanuit Fontenay pas zijn 
1e prijskaart van dit seizoen, maar met een 145e provinciaal van 4.126 duiven liet hij wel zien dat de 
vorm eraan zat te komen en dit bevestigd hij dus op Argenton met verve. Zijn prestatie is in het 
samenspel goed voor de 5e plaats van 849 duiven en ook NPO-provinciaal vinden we hem terug op 
deze stek van 3.757 duiven en zodoende scoort hij ook een prachtige teletekstnotering!! 
 

  
Argenton-winnaar 168  Wederom een 3-tal noteringen in onze club; top!! 

 



De combinatie kweekten hun winnaar uit doffer NL12-2111547 x duivin NL06-1139872. Beide duiven 
zijn afkomstig uit de erfenis van hun vroegere compagnon en duivenvriend Piet Offers. Na Piets 
overlijden kwamen er enkele duiven naar Willy en Nicky om voor nageslacht te mogen zorgen. De 
872 (moeder van de 168) is een duif die zelf destijds ook goed de weg naar huis wist te vinden en 
als jong o.a. 3e generaal asduif werd in de vereniging en door Willy zelf werd gekweekt uit een 
koppeling Wal Zoontjens x Gerard v/d Kamp. 
 
Heren nogmaals van harte gefeliciteerd met deze overwinning en veel succes op de volgende 
vluchten! 
 
Overige uitblinkers en/of kopduiven in onze vereniging op deze vlucht: 

- Fondmatador Jan van Peenen wint de 2e prijs in de club en een schitterende 6e NPO teletekst, 
van harte proficiat! 

- Ook Gijs Baan mag weer een tt-notering bijschrijven (7e NPO) en pakt er 8 v/d 16 in de 
prijzen, gefeliciteerd! 

- Mark Bugajski pakt 70% prijs met 7 v/d 10 en tweemaal top 10! 
- Ko Marteijn scoort er 10 v/d 18 in de prijzen! 
- Comb. Wielemaker goed voor 50% prijs met 2 v/d 4. 

 
 
Op naar midfond Orléans en de start van de overnacht met de klassieker vanuit St.Vincent; iedereen 
weer veel succes gewenst! 
 
 


