
 

 

3e Navlucht vanuit  Peronne op 19 

augustus. 

Aantal duiven in concours: 428 

Winnaar: Comb. A. Houmes & zn met duif NL15-3507122 

Snelheid:1499,723 m/pm 

 

 

 

Vrijdagavond, de avond van het inkorven, hoor ik Adrie, tussen al het gekwek door, roepen 

naar de barkeeper van dienst: Zeg Krijn, wil je nog eens een rondje geven! Aan allemaal? Ja, 

aan allemaal! Zozo Adrie is dat een voorschot op morgen? Denk je dat je de eerste ga winnen? 

Zou zo maar kunnen want ze zitten niet slecht maar morgen ben ik 40 jaar getrouwd en dat is 

de reden. Vandaar. Felicitaties en applaus alom. 

 

Zaterdag, de dag dat de duiven om 11.00 uur in Peronne gelost worden: De wind blaast hard uit 

het westen, de  zon die over overvloedig schijnt, wordt geregeld onderbroken door hevige 

plensbuien. De roodkrasduivin Nl 15-3507122 van de Comb. Houmes A. en zn uit Middelburg, 

”Lynn” genaamd, laat zich door niets weerhouden. Ze moet en zal naar huis, naar haar pas 

geboren kroost en naar haar prachtige rooie man waarmee ze van haar baasjes een nestje 

mocht maken. En al dat lekkere voer wat ik krijg, geweldig! En wat hoorde ik terloops? Is Adrie 

40 jaar getrouwd? Nog meer reden om mijn best te doen! Au, m'n neus wordt rood van al die 

regen, 't kan me niet schelen, ik ga door! Ik zal ze een geschenk bezorgen! En zo geschiedde. 

De eerste prijs in de vereniging van 428 duiven, en een fraaie 4e plaats in het samenspel van 

1527 duiven. 

 

De vader van de overwinnende duivin is de 06-1154019 “’t Bange Vosje”, zoon van “Halfbroer 

Sofie” en “Red Princess”. Afkomstig van duivenvriend Jan Jaap Bolier uit Scherpenisse. Haar 

moeder is “Luna”, een rechtstreekse duivin van Koen Minderhoud met het bloed van de 

“Willem 017” en “First Price Racer” in haar aderen. Beide duiven hebben bij vader Adrie en 



zoon Erwin – en ook kleinzoon Joachim met zijn nu al ongelooflijke kennis -, samen de 

Combinatie vormend, al veel plezier en een boost in de kweek bezorgd. 

 

Prima materiaal, wat resulteert in goed spel, met o.a. als exponent het behalen van de eerste 

plaats in de vereniging en het Samenspel op de navluchten in 2016. En ook nu voeren ze het 

klassement van de navluchten weer aan! Klasse! Ga zo door mannen. 

 

Heren, nogmaals van harte proficiat met deze overwinning. 

 

Uitblinkers van de week: weer maar eens Gijs Baan met 19 van de 24, Gerrie van Boven met 10 

van de 20 en Hans Daane met 10 van de 16. 

 

Volgende week staan Fontenaye en Roije op het programma. 


