
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Limoges 8 juli 2017 

170 duiven in concours 
   Winnaar: Ko Marteyn, Oost Souburg 
 
NPO Limoges; een pittige vlucht voor de echte doordouwers!! 
 
Zomerse omstandigheden; zonnig weer met aardige temperatuur en kopwind maakten het afgelopen 
zaterdag dat Limoges een pittig karwei zou gaan worden. Deze 4e afdelingsvlucht op het Zeeuwse 
dagfondprogramma tevens vervlogen als FZN-concours werd er één voor de allersterksten! Om 7 uur 
kregen onze duiven er de vrijheid en mochten met een voornamelijk NW-wind aan hun thuisreis 
beginnen. 
 
In onze club herbergen we meerdere echte dagfondspecialisten die je met een vlucht onder eerder 
genoemde omstandigheden steevast kunt noteren in de kop van de uitslag! Zo ook Ko Marteijn uit 
Oost-Souburg die aldaar in de Reggestraat al een karrenvracht aan topnoteringen op zijn favoriete 
NPO-vluchten heeft behaald en ook afgelopen zaterdag de hoogste trede mocht beklimmen in club 
en samenspel. Het is jaarlingdoffer NL16-3634613 (4e get.) “Pietertje 613” die zich om 16:29:20 uur 
meld en 1129 m/pm laat noteren over zijn opdracht van 643 km. Goed voor winst in de vereniging 
van 170 duiven en winst in het samenspel van 477 duiven. Provinciaal scoort de 613 een 4e NPO en 
zodoende een prachtige teletekstnotering van 2.086 duiven! In de uitslag van de Fondclub Zuid 
Nederland vinden hem terug op plaats 101 van 8.052 duiven. Na een “slow start” de 6e prijs dit 
seizoen voor deze klein van stuk zijnde blauwe weduwnaar. Hij begon zich aan het front te melden 
op Issoudun en vloog vervolgens 5 weken op rij prijs met stuk voor stuk puike noteringen. In cijfers: 

- 27/05 Issoudun: 151e NPO van 6.607 duiven 
- 04/06 Fontenay: 36e provinciaal van 4.126 duiven. 
- 10/06 Argenton: 114e NPO van 3.757 duiven. 
- 17/06 Orléans: 61e provinciaal van 4.265 duiven. 
- 24/06 La Souterraine: 84e NPO van 2.711 duiven. 

 

 
   Limoges winnaar “Pietertje 613” 



  
 Wederom 3x PV de Combi !!!    De baas met zijn pupil    

 
Na afloop van La Souterraine kreeg “Pietertje 613” een weekje rust om de batterij weer maximaal op 
te laden en vervolgens op Limoges zijn mooiste prestatie t.n.t. te behalen! Ko kweekte zijn winnaar 
uit doffer NL15-4273226 “Lichte Pieter” rechtstreeks van Pieter Veenstra uit Drachtstercompagnie. 
Deze 226 (met een geweldige stamboom, o.a. kleinzoon van stamvader “Mr. Blue”) werd als jonge 
duif door Ko opgevangen en na het eigendomsbewijs te hebben verkregen op het kweekhok 
geplaatst, het kan verkeren… De moeder van “Pietertje 613” is de BE12-6157206 een rechtstreekse 
van Marcel Wouters uit het Belgische Malle. Deze 206 is o.a. kleindochter “Extreem” en ook het 
bekende “Leeuw-koppel” vinden we terug in haar stamboom. Winnaar 613 draagt een nabestelde 
ring en betreft een laat jong 2016, die enkel de natourvluchten als opleiding heeft genoten. Met zijn 
geringe ervaring weet hij zich nu als jaarling toch meer dan aardig in de kijker te spelen: “wat goed 
is komt snel” luidt het gezegde tenslotte… 
  
Ko nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning en veel succes in het verdere 
seizoen, maar bovenal veel gezondheid gewenst!! 
 
Met ook deze vlucht een drietal leden op teletekst werd Limoges weer een groot succes voor onze 
vereniging! Uitblinkers in de club waren: 

- Ko Marteijn met 8 v/d 15 in de prijzen en zodoende de 4e NPO provinciaal. 
- Bram en Tom Beekman met een 100% score (3 v/d 3) en wederom hun topduif “Rooie Adwin” 

13-444 op kop, ditmaal goed voor de 7e NPO en na Issoudun (8e) de 2e teletekstnotering voor 
deze doffer in het huidige seizoen; formidabel!!! 
Als snelste 1e get. uit de uitslag van Afd.1 Zeeland’96 wint de combinatie hiermee ook nog een 
tablet in het FZN-concours, van harte proficiat!   

- Ook de heren Borremans behalen wederom een tt-notering (hun 3e dit seizoen op de dagfond) 
met deze keer de 9e van Zeeland; gefeliciteerd!   

- Net geen teletekst (op een haar na 11e, achter de komma beslist) maar absoluut een 
vermelding waard is de prestatie van “good old” Turbo 705 van Koen Minderhoud die op 6-
jarige leeftijd aan een geslaagde afscheidstournee bezig is! 

 
Over 2 weken meldt uw reporter zich weer voor alweer de laatste dagfondvlucht van deze jaargang, 
namelijk nationaal Chateauroux op 22 juli. Met diverse clubleden hoog genoteerd in de provinciale 
tussenstanden is er nog een hoop te verdienen (of te verliezen natuurlijk); allen alvast veel succes!! 
 


