
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Pithiviers 29 juli 2017 

309 duiven in concours 
   Winnaar: Piet Geijs, Vlissingen 
 
Midfond jong Pithiviers; helaas een waterballet van jewelste…. 
 
Na slechts een drietal vitesse concoursen, stond afgelopen zaterdag alweer de start van de midfond 
op het juniorenprogramma. Deze werd vervlogen vanuit Pithiviers, waar de Zeeuwse duiven met een 
ZW-wind in de staart om 8:15 uur gelost werden. Waar de weersomstandigheden op de losplaats en 
het eerste stuk Frankrijk nog prima waren, kon dit helaas niet gezegd worden inzake de westkant 
van België en bij ons op Walcheren want daar was het vooral regen, regen en nog eens regen. In 
andere gedeeltes van de provincie was het aanzienlijk beter gesteld met de omstandigheden en 
zodoende ook logischerwijs met het vluchtverloop. Het werd al snel duidelijk dat we aan onze kant 
deze keer aan de verkeerde kant van de medaille zaten. De concoursduur in de vereniging bedraagt 
ruim een uur en tussen de 1e prijs en de 10e prijs zit al een verschil van 135 m/pm; alleszeggend!! 
 
Voor de winst in de club moeten we zijn bij ons bestuurslid en verenigingsman pur-sang Piet Geijs uit 
Vlissingen. Zijn jonge blauwwitpen doffer NL17-3707604 is het die met een voorsprong van maar 
liefst 64 m/pm op de eerste achtervolger de hoogste trede van het podium mag beklimmen! Piet is 
de enige liefhebber die voor de klok van 12 uur weet te draaien en constateert zijn 31e getekende 
om 11:58:31 uur. Deze prestatie is goed voor 1694 m/pm en op Walcheren moet de 604 enkel een 
trio duiven van Comb. Meulmeester voor zich dulden en scoort zodoende de 4e stek van 956 duiven. 
Op provinciaal vlak vinden we de 604 na (voornamelijk) veel geweld uit Terneuzen e.o. terug op de 
48e plaats van 4.783 duiven. 
 

    
   Een trotse Piet met zijn winnaar!    Pithiviers-winnaar 17-604  



De winnaar van Piet is een rechtstreekse uit de kwekers van de combinatie Joop en Kees van Belzen 
uit Arnemuiden. Daar haalde Piet op een bonnetje wat hij van de winter op de kampioenendag van 
samenspel 7 aanschafte, een tweetal jongkies waaronder dus de 604. Hij werd gekweekt uit doffer 
NL08-3800170 met 75% Jozef Goovaerts, Beerzel (B) in de aderen en zoon van topkoppel 03-831 
“De Stille” met o.a. de volgende eerste prijzen: La Ferte 1e van 1737 duiven, Ablis 1e van 1214 
duiven en Sourdun 1e van 664 duiven x 03-858 “Het Goede Grijske” met o.a. een 1e op Hensies van 
2.414 duiven. 
Moeder van de 604 is de NL10-3001120 welke als eitje werd gehaald bij Lambrechts-Lismont te 
Kortenaken (B). Zij werd gekweekt uit het koppel 07-261 (een kleinzoon van “De Kaasboer” van 
Gaston van de Wouwer) x 01-205 “Blauw Aske”; 1e asduif halve fond bij Rene Lefevre, Boutersem. 
 

       
    Een blik in het hok van jonge duiven van Piet       Nogmaals de mooie overwinnaar in beeld! 
 

 

Piet nogmaals van harte proficiat de deze overwinning op één van je favoriete spelonderdelen en 
veel succes op de vluchten die nog komen gaan! 
 
Uitblinkers in de vereniging met plus 50% op deze lastige midfondvlucht waren: 

- Mark Bugajski met 14 v/d 23 in de prijzen en 4x top 10; klasse! 
- Bram en Tom Beekman met 3 v/d 5 prijzen! 

 
Tot de volgende! 


