
P.V. De Combinatie Middelburg, d.d. 10-06-2018. 

Pontoise, club 350 duiven, met NO wind, ca 4 BF. 

en de winnaar is Gijs Baan. 

 

En wederom op bezoek bij Gijs Baan.  
Omdat er op 09-06 niet gelost kon worden in verband met het slechte weer, 
werd de lossing doorgeschoven naar zondag, waardoor er helaas een 
aantal liefhebbers niet mee konden doen. 
Van twee naar drie nachten mand zou het zo maar kunnen dat er andere 
duiven van andere liefhebbers bovenaan de lijst zouden prijken. Maar dat de 
duiven van Gijs daar geen last van hebben gehad blijkt uit de uitslag: van de 21 
duiven mee, maar liefst 11 in de prijzen, grote klasse! 
En weer een topperrrr van Gijs in de schijnwerpers,  
Deze keer de 15-3506734 die voor Gijs al vaak prijs heeft gevlogen: 
in 2015 als jonge duif 5 x prijs, in 2016  10 x prijs, in 2017  8 x prijs, 
in 2018 tot nu toe 6 x prijs.  
Met als hoogtepunt ook de eerste prijs op 06-08 2016 van 635 duiven uit Auby 
lez Douai, navlucht. Dit blauwe duivinnetje wordt op weduwschap gespeeld, 
en heeft als moeder de “triple 2” die op haar beurt in 2016 
voor Gijs een eerste prijs heeft gevlogen op Fontenay. 
En die komt weer uit het stammoedertje x de 06 van collega melker Biemans. 
Gijs is dus zelf ook een slimme vogel die weet waar hij goede duiven kan halen 
en er goede uit kan kweken, die eerste prijzen voor hem vliegen, zonder 
duizenden euro’s uit te geven en af te wachten of er misschien iets goeds uit 
komt. 
 

 

Tip van de week: 
Wist U dat dieren en planten in tegenstelling tot mensen zelf vitamine C kunnen aanmaken. 
Let dus op met het supplementeren van Vitamine C gerelateerde producten om 
de balans *niet*  te verstoren. 
 

Daniël Dekker. 

 


