
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Argenton 6 juni 2021 

166 duiven in concours 
   Winnaar: Gijs Baan, Middelburg 
 
Een ware masterclass aan de Leliestraat op prachtige uitvoering Argenton! 
 
Het zit op zijn zachts gezegd niet mee dit seizoen qua weersomstandigheden op de zaterdag, ook 
afgelopen weekend wederom uitgestelde vluchten. Jammer voor iedereen natuurlijk als de 
concoursen nog kleiner worden dan ze al zijn in Zeeland. Maar zondag was het vervolgens wel 
schitterend zomers vliegweer en dat gepaard met een kopwindje beloofde een kraker waarop de 
duiven niks cadeau zouden krijgen. Om 7:15 uur klonk in Argenton het startsein voor zowel de 
Zeeuwse vogels als die van afdeling Brabant 2000 en werd het werken geblazen! 
 
Met slechts enkele meldingen in de voorvlucht bekend ziet Gijs Baan in Middelburg recht “uit het gat” 
zijn als 4e getekende blauwe doffer NL18-3824541 arriveren, die om 15:14:28 uur weet af te drukken 
met 1.184 m/pm over zijn opdracht van 567 km. Overduidelijk een steenvroege is de eerste 
gedachte van Gijs en het blijft nog een poosje stil met meldingen en berichten en dat is een goed 
teken uiteraard. Als twaalf minuten later ook zijn 2e duif weet te arriveren volgen er in een relatief 
kort tijdsbestek nog 4 stuks en naar later zal blijken stond toen het gros van de liefhebbers in onze 
provincie nog op hun 1e aankomst te wachten. Een geweldige topuitslag voor Gijs op deze vlucht, 
met als kers op de taart niets minder dan de provinciale hoofdvogel!! Daarnaast komt er ook 
6,12,13,33 en 39 uit de bus tegen 3.127 duiven: absoluut super en een dikke proficiat waard!! 
 

 
 
 



Het was vorig jaar begin augustus toen we met Gijs en nog enkele clubgenoten onder het genot van 
wat vochtigs uit een flesje een dagfondvlucht aan het nabeschouwen waren in ons clubgebouw. Gijs 
zei toen na een teleurstellende uitslag tegen me: ik krijg ze maar niet zoals ik graag zou willen voor 
deze vluchten momenteel en dat zat onze fanatieke generaal speler duidelijk dwars zult u begrijpen. 
Ik dacht toen bij mezelf: dat wordt vroeg of laat billenkoek voor de concurrentie, want als Gijs iets 
niet zint dan zorgt hij er voor dat het “opgelost” wordt en berg je dan maar is al o zo vaak gebleken. 
Typerend voor de melker Baan, die als de omstandigheden het toelaten elke vlucht wil winnen en 
ook met zijn tijd meegaat in de zoektocht naar verbetering in duiven, spelsysteem etc. Niet voor 
niets staat Gijs al jarenlang aan de Zeeuwse top, topduiven voor alle afstanden heeft hij zitten en dat 
blijft ten allen tijde de basis. 
 
Dan terug naar de winnaar, jawel daar was hij weer. Het is namelijk wederom de 18-541 die er met 
de hoofdprijs vandoor gaat, nadat hij dat ook al deed vanuit Issoudun op 26 mei. Toen met hoge 
snelheid net als zijn eerdere winstpartijen, die ik er voor de volledigheid nog even bij pak: 

- seizoen 2019: 1e Quievrain 296 duiven met 1.808 m/pm.  
- seizoen 2020: 1e Fontenay 523 duiven met 1.685 m/pm (8e Afd. van 5.894 duiven). 
- seizoen 2021: 1e Issoudun 751 duiven met 1.622 m/pm (21e NPO van 4.737 duiven). 

Wat een klasbak deze 541, Gijs kweekte hem uit de NL17-1647824, een doffer rechtstreeks 
afkomstig van Gebr. Leideman uit Collendoorn. Moeder van de 541 is topduivin NL08-3807570 
“duivin superkoppel”, een dochter van het voormalige stamkoppel en zelf moeder van o.a. de 14-319 
en de 13-008, topduiven! 
 

  
 
Geniet er nog goed van Gijs, weer een uniek stukje duivensportgeschiedenis geschreven zou ik zo 
denken! We nemen er van de week nog 1 op, proost. 
 
Uitblinkers PV de Combinatie 

- Gijs Baan, 12 v/d 20 in de prijzen en provinciaal 6 kopduiven + winst, weergaloos! 
- Willy Huige en Nicky Schotanus, weer een topdag voor deze mannen met naast winst op 

vitesse Pont St. Max de 3e prijs op Argenton in de club (6 v/d 10), goed voor de 8e NPO met 



dezelfde jaarling 20-005 die vorige week vanuit Fontenay provinciaal zilver won, fantastisch 
heren wederom intertekst!! 

- Mark en Bram Bugajski, een mooie revanche na een zeperd op Issoudun voor deze fanatieke 
dagfondfanaten. 6 v/d 10 op de lijst en provinciaal een 10e NPO en dus ook intertekst, klasse!   

 
Tot de volgende afspraak van de eendaagse kalender, met Montlucon hoop ik me weer te melden. 
Succes gewenst allen!  
 
Erwin 


