
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Argenton 9 juni 2018 

200 duiven in concours 
 Winnaar: Bram en Tom Beekman, Middelburg 
 
NPO Argenton; een echte 1.100 m vlucht met prachtige winnaar!! 
 
Nadat uw reporter dagfond op de openingsvlucht van het dagfondseizoen zelf de overwinnaarsbel 
mocht luiden en onze voorzitter Leen als gastreporter Issoudun voor zijn rekening heeft genomen, 
kan nu ook mijn “pen” weer opgepoetst worden voor het 2e concours op dit onderdeel vanuit 
Argenton. Met een lichte oosten wind bij lossing kregen de duiven van Afd. 1,2 en 3 hier zaterdag 
om 7:30 uur de lichten op groen. Met onderweg voornamelijk noord voor de kiezen beloofde het een 
echte vlucht te worden! 
 
Voor de winnaar in onze club moeten we zijn bij de succesvolle combinatie Beekman uit Middelburg, 
bestaande uit vader Bram en zoon Tom. Inmiddels naast de snelheid ook gespecialiseerd in de 
vluchten van de langere adem en dit met een mini-selectie; buitengewoon knap werk! De winnende 
duif is op zijn zachts gezegd uit het goede hout gesneden en betreft hun inmiddels 5-jarige doffer 
NL13-1297444; de superklepper en vaandeldrager van het hok luisterend naar de naam “Rooie 
Adwin”, die wederom aan een geweldig seizoen bezig is! Hij melde zich zaterdagmiddag om 16:10 
uur op zijn thuisfront aan de Statenhove met een snelheid van 1.087 m/pm over 566 km. Goed voor 
winst in de vereniging, de 3e plaats in de CC Walcheren van 631 duiven, 5e stek in samenspel West 
van 1.029 duiven en een schitterende 11e NPO provinciaal van 2.761 duiven!! Superlatieven schieten 
haast tekort voor deze kanjer, kijkend naar de indrukwekkende cv die hij al op zijn naam heeft staan! 
 

 
 
Na het succesvolle seizoen 2017 waarin de “Rooie Adwin” maar liefst 2x een teletekstnotering wist te 
scoren op de NPO concoursen heeft Tom hun topper op de foto laten zetten en hierop kunt u zien 



wat deze doffer de afgelopen jaren reeds heeft gepresteerd; een lijst om van te watertanden!! Ik zal 
me beperken tot zijn prestaties in de huidige jaargang 2018 waarin meneer ook alweer 8 prijskaarten 
mag bijschrijven: 

- 07/04 Arras : 20e van 523 duiven (club) 
- 14/04 Peronne : 112e van 2.956 duiven (ss West) 
- 21/04 Roye : 16e van 3.119 duiven (ss West) 
- 28/04 Pont St. Max. : 74e van 3.163 duiven (ss West) 
- 05/05 Fontenay : mis 
- 12/05 Arras : 90e van 2.905 (ss West) 
- 19/05 Peronne : 204e van 1.855 (ss West) 
- 26/05 Issoudun : 175e van 4.564 duiven (NPO Afd. Zeeland) 
- 02/06 Orléans : mis 
- 09/06 Argenton : zie 2e alinea! 

Goed voor de 6e plaats in de eindstand asduif op de vitesse in samenspel West! 
 
De “Rooie Adwin” is afkomstig van clubgenoten Adrie en Erwin Houmes (vandaar zijn naam) en werd 
aldaar gekweekt uit de koppeling “Sunflower” (Jan-Jaap Bolier) x “Elly” (Koen Minderhoud). 
De winnaar Issoudun van 26 mei is een neefje van “Rooie Adwin” en zodoende een kleinzoon van dit 
kweekkoppel wat op meerdere hokken inmiddels voor successen heeft gezorgd! 
De complete stamboom van “Rooie Adwin” ziet u onderaan de reportage.  
 

    
   De trotse winnaar Argenton net na de maandagtraining 

 

Naast de winst pakken de Beekmannen in de club ook plaats 4 en 12 en 3 v/d 4 gekorfd in de 
prijzen. Provinciaal goed voor 11, 17 en 90, na Issoudun met toen al een 100% score met 4 v/d 4 
ook nu weer een prachtige prestatie; grote klasse. 
Bram en Tom nogmaals gefeliciteerd met dit huzarenstukje en veel succes verder dit seizoen! 
 
Overige uitblinkers/topnoteringen in onze club op deze vlucht waren: 

- Peter en Peter Borremans: zilver in de club met hun 1e getekende topper 15-846; goed voor 
de 12e NPO en met ook hun 3e getekende aan de 65e prijs provinciaal weer super gepakt!! 



- Combinatie Wielemaker: pakken het brons in de club en ook hier de eerst aangeduide op kop. 
Goed voor een mooie 13e NPO provinciaal, netjes! 

- Gijs Baan: met 11 v/d 21 op de uitslag!  
 

 
 
A.s. zaterdag staat midfond Gien op het programma; iedereen weer veel succes gewenst! 
 
Erwin Houmes 


