
 

 

          Laatste navlucht 

vanuit Arras op 15 september. 

          Aantal duiven in concours: 268 

                                      Winnaar: Comb. A. Houmes & zn met duif NL15-1761212 

         Snelheid:1539,586 m/pm 

 

 

En wederom zoals de laatste weken schitterend vliegweer op deze laatste vlucht van het 

seizoen. De wind uit het westen en licht bewolkt, prima weer voor onze atleten. Voor de 

baasjes trouwens ook. Lekker in het zonnetje zitten is goed tegen de stress zegt men. 

Stress? Jazeker, want waar de spanning bij velen eraf is op het eind van het seizoen, doen de 

kampioenskandidaten nog maar eens een ultieme poging om dit te behalen. De verschillen zijn 

immers super klein en elke seconde telt blijkt de laatste weken. Vaak zijn de cijfers achter 

de komma bepalend. Wie gaat er winnen en wie wordt er kampioen? Spanning alom! 

  

Na om 8.45 uur gelost te zijn vallen er 2 duiven om 10.20 uur achterelkaar op de kleppen bij 

de Combinatie Houmes & zn. De NL15-1761212 “Nadine” – als tweede getekend – wordt als 

eerste afgevlagd, in haar kielzog de NL15-1761750, de eerst getekende. Dat kan niet beter, 

maar is het voldoende om het fel begeerde kampioenschap op de natour te behalen? Zijn ze 

snel genoeg?  Yes, yes zal later blijken bij het lichten van de klokken. In de Vereniging 1 en 2, 

in SS Walcheren 1 en 3, en 5 en 8 in Samenspel West. Precies genoeg punten om de 

concurrentie te verslaan en de kurken te laten knallen. En wederom een prima resultaat, met 

een overwinning die geheel in stijl is met het formidabele seizoen wat Adrie, Erwin en 

Joachim achter de rug hebben.  
 

En dan de winnares: Wie is  Nadine? Zij is een prachtige dochter van “Roxanne” NL14- 

1115572, de beste duivin van het hok. De vader is “Reno” NL14-115579, een kanjer. Zij is ook 

de zus van de “De 600” en de geweldenaar “Mees” die in dit zware seizoen o.a. als volgt 

presteerde: NPO Issoudun 2/4564, Nat. La Souterraine 6/8600, Roye 5/3119 en NPO 

Chateauroux 7/1954. 
 

In 2016 als jaarling in het kielzog van haar moeder Roxannne (1e asduif) werd Nadine 5e 

asduif in Samenspel 7 en pakte ze 6 op  6. Vorig jaar 2017 iets minder maar ook 5 op 6 en dit 



seizoen,ondanks een herkoppeling, toch weer een 14e Roye, een 8e op Pont St.Maxence en nu 

dus op Arras de winst. Ook op Walcheren pakt ze de 1e prijs van 692 duiven. In samenspel 

West goed voor de 5e van 1.133 duiven! Zie ook haar stamboom: 

 
 
 

Adrie, Erwin en Joachim van harte proficiat met de behaalde resultaten. 
 

Uitblinkers van de week: 

Comb. Houmes & zn: 15 van de 20, Joeri Waebeke 10 van de 20, Joshua Hoek 9 van e 11 en 

Hans Daane 8 van de 12. 


