
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Chateauroux 22 juli 2017 

213 duiven in concours 
   Winnaar: Gijs Baan, Middelburg 
 
Nationaal Chateauroux; in onze vereniging prooi voor een bekende powerwoman!! 
 
Zaterdag 22 juli, de dag waarop de enige nationale eendaagse fondvlucht die ons land rijk is op de 
rol stond, voor het 5e achtereenvolgende seizoen vervlogen vanuit Chateauroux. 
Met een voornamelijk ZZW-wind op de vlieglijn werden aldaar zaterdagmorgen om 7:25 uur de 
wagens geopend voor het in totaal 37.874 duiven tellende “peloton de Hollande”! 
Voor onze afdeling Zeeland tevens de laatste vlucht op het dagfondprogramma waarna de balans 
opgemaakt kon gaan worden inzake de kampioenschappen, hierover later meer... 
 

      
                         Topduivin 14-221 is de winnares!! 

 
Gijs Baan (de absolute topspeler van onze vereniging) ontbrak nog op het lijstje vluchtwinnaars op 
dit onderdeel, maar daar bracht zijn superduivin NL14-3413221 verandering in door de bloemen te 
bezorgen in de Middelburgse Leliestraat en deze versie van Chateauroux aan haar imposante cv toe 
te voegen. Met een flinke snelheid van 1.678 m/pm is zij degene die om 12:46:19 uur het Unikon-
systeem van haar baas laat piepen en de overige 212 duiven in onze club het nakijken geeft. In het 
samenspel goed voor de 2e plaats van 518 duiven. Provinciaal vinden we de 221 terug op de 24e stek 
van 2.446 duiven. In de nationale uitslag sector 1 behaald ze een 590e plaats van 10.231 duiven en 
nationaal totaal Nederland betekend haar prestatie de 1187e plek van 37.874 duiven. 
 
Voor de vaste volgers van onze club is deze blauwe op weduwschap gespeelde duivin zeker geen 
onbekende! Ze is namelijk de regerend generaal asduif van ons Walcherse samenspel, mist zeer 
zelden haar prijs en ik denk dat de concurrentie van ongekend goede huize moet komen om haar 
ook dit jaar weer van deze titel af te kunnen houden. In de tussenstand staat ze inmiddels op de 2e 
plaats en met de natour voor de boeg is ze zeker nog niet klaar met haar dadendrang. Eerder dit 
seizoen won deze “powerwoman” namelijk ook nog even een 1e provinciaal op de midfond vanuit 
Pontoise tegen 4.861 duiven, hoezo spreken we hier over een witte raaf!? Werkelijk fantastisch… 
 



Gijs kweekte zijn superduivin uit het succesvolle kweekkoppel NL11-3038419 x NL10-1766545, 
beiden rechtstreeks afkomstig van clubgenoot Koen Minderhoud uit Koudekerke. 
Vader 419 is een zoon van “Witpennetje 171” die op haar beurt weer de nestligger is van de 
beroemde “Blauwen 170” (deze doffer vloog zelf o.a. 2x een 2e NPO en is vader van o.a. de 
geweldige broers “Late Turbo 608” en “Nieuwe Turbo 705”). 
Moeder 545 is een dochter van “Sproetje 001”; deze 001 is dochter van de “Gebroken Vleugel” en 
een volle zus van de topduivinnen “Dagfond-duifje 041” en “Ace-Pigeon 968”. De kweekwaarde en 
nakweek van deze 001 is ook op andere hokken in onze vereniging sterk aanwezig, ik beperk me in 
dit geval tot de teletekst-gigant van 2017 van Bram en Tom Beekman; de 13-444 welke ook weer 
een kleinzoon is van deze halfzus van de fameuze “Geeloger”. 
De 221 heeft zodoende een geweldige stamboom en laat wekelijks zien de beste genen te bezitten. 
Ze is niet het enige topproduct uit deze koppeling, eerder brachten ze reeds het Gouden Crackje 13-
972 voort met als jong 2x teletekst en recent jaarling 16-291 welke ook al een 1e provinciaal op zijn 
lijst heeft staan met winst op Fontenay van 4.126 duiven!!  
 

 
Paradepaardje 14-221 alweer klaar voor de natour!? 

 
Ongeëvenaarde kwaliteit huist er op de hokken van Gijs, die door zijn jarenlange topprestaties is 
uitgegroeid tot een kampioen van nationaal niveau en ook nu weer stevig in het zadel zit om weer 
generaal kampioen van de provincie te kunnen worden! Overal in den lande kennen ze inmiddels de 
fanatieke allrounder uit Middelburg. Gijs nogmaals gefeliciteerd met deze winst op Chateauroux en 
succes met het voltooien van je missie(s)!! 



 
Uitblinkers Chateauroux: 

- Weinig hoge prijspercentages, met uitzondering van de combinatie Beekman die weer maar 
eens 100% weten te scoren met 3 v/d 3; gewoon top!! 

 
Kampioenen dagfond PV de Combinatie: 

- Peter en Peter Borremans; hokkampioen dagfond van Zeeland en samenspel 7. Daarnaast de 
2e, 5e en 7e asduif provinciaal en de 2e, 3e en 5e asduif in het samenspel, absoluut geweldige 
prestaties om zeker trots op te zijn!! 

- Mark Bugajski wordt 2e in het hokkampioenschap in zowel Zeeland als samenspel; proficiat! 
- Ko Marteyn pakt met zijn Limoges-winnaar “Pietertje-613” de 3e asduif van Zeeland; van harte 

gefeliciteerd! 
- Gijs Baan valt net buiten het podium, maar zijn doffer 14-320 wordt zeer verdienstelijk 4e 

asduif van Zeeland; chapeau! Gijs wordt uiteindelijk 9e hok. 
- Dick Beekman behaalt de 7e plaats in het hokkampioenschap provinciaal; topper! 
- Tot slot de zogeheten snelheidsmannen Bram en Tom Beekman; met een mini-selectie van 3 

of 4 duiven per vlucht presteren ze het om 10e hokkampioen dagfond van Zeeland te worden, 
ik zeg sublieme prestatie! 

 
Aankomend weekend weer een druk programma voor de boeg met ZLU Narbonne, middaglossing 
Bergerac, de start van de midfond jong vanuit Pithiviers en de trainingsvlucht natour vanuit Menen. 
Iedereen weer veel succes gewenst. 
 


