
P.V. de Combinatie 
Midfond, Chateaudun 2 juli 2022 

273 duiven in concours 
Winnaar: Comb Houmes A. & Zn, Middelburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelopen zaterdag stond alweer de vijfde midfondvlucht op het programma, vanuit Chateaudun. Tot 
nu toe is Chateaudun dit seizoen de verste midfondvlucht met 414 km voor Middelburg. Zoals al 
bijna het hele seizoen 2022 waren de weersomstandigheden gunstig. Voor de jaarlingen was het een 
mooie vlucht om ervaring op te doen met een zuidoosten wind, een vroege lossing om 8 uur en de 
hele dag milde temperaturen. Bij de eerste 20 in de club zaten er 16 jaarlingen. Het was een heel vlot 
concours, de eerste duif had een snelheid van 1577 m/m en in 10 minuten was het afgelopen en dat 
met prijzen 1 op 3.      
 
De eerste in de club van 273 duiven was de jaarlingdoffer ‘Broken Leg’  21-2104689 van Adrie, Erwin 
en Joachim Houmes. In Samenspel West met een concours van 1301 duiven en de Afdeling met een 
concours van 3189 duiven moest ‘Broken Leg’ vijf duiven van vereniging Westkapelle voor laten 
gaan, de overwinning ging naar Jan Hengst die al weken goed vliegt, plaats twee en drie naar Wim 
Segboer en plaats vier en vijf naar Henk Melis. In de vereniging wist ‘de 689’ met een afstand van 5 
m/m wel alle concurrentie achter zich te laten. Anderen met vroege prijzen in de club waren  Patrick 
Noorman (2,3,9,11 en 12), Bram en Tom Beekman (4,6 en 10) en Comb Baas (5 en 8).  
 
Zoals de naam al doet vermoeden heeft ‘Broken Leg’ ooit een gebroken poot gehad. Vorig jaar 31 juli 
kwam Broken Leg terug met een gebroken poot van de 3e jonge duivenvlucht. ‘Dokter Adrie’ heeft de 
gebroken poot gespalkt en Broken Leg een week apart gezet. Na een week mocht hij terug bij de 
andere duiven, met spalk. Een groot contrast tussen de onderstaande foto’s en de foto hierboven, 
waar het een mooie gladde jaarlingdoffer is. Als jong heeft Broken Leg nog vier natourvluchten 
gehad. De laatste natourvlucht van 2021 vanuit Breuil Le Vert had Broken Leg een mooie 35e prijs van 
1051 duiven. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ‘Broken Leg’ in mindere tijden 

 
‘De 689’ is van meet af aan een favoriet geweest bij de combinatie Houmes. De 689 is een halfbroer 
via vaderskant van superduivin Soraya, die als jong een 1e nationaal sector 1 vloog van 10.333 duiven 
op Orleans. Helaas is Soraya vorige week kwijt geraakt van de dagfondvlucht Souzay. De vader van de 
689 is ‘Nibali’ die van clubgenoot Hans Daane komt. Nibali is een zoon van ‘De 122’ van Hans met 
vele kopprijzen. De moeder van de 689 is ‘Sabine’ van Koen Minderhoud, die weer een dochter is van 
‘Nieuwe Turbo 705’. Zie ook de stamboom onderaan. De stambomen worden altijd perfect 
bijgehouden door Erwin met alle vroege klasseringen. 
 
‘De 689  heeft dit jaar al goed gepresteerd op de Vitesse, in de huidige tussenstand staat ‘de 689’ 17e 
in de categorie beste Vitesse duif van Nederland. In de Afdeling staat ‘de 689’ 2e in de tussenstand 
voor het duifkampioenschap Vitesse. De eerste in de tussenstand is Rinus Clement en de derde duif 
bij de tussenstand is van Peter en Peter Borremans! Bij de tussenstand Vitesse Hok Afdeling staat 
Rinus Clement op de eerste plaats en de Comb. Houmes op de tweede plaats. In Samenspel West 
staat ‘de 689’ eerste in de tussenstand voor de Vitesse. De eerste zeven plaatsen in de tussenstand 
voor het duifkampioenschap zijn allemaal voor de ‘PV de Combinatie’, wat een overmacht! Ook Peter 
en Peter Borremans en Patrick Noorman hebben duiven in de top zeven van de tussenstand 
duifkampioenschap Vitesse Samenspel West. 
 
Adrie, Erwin en Joachim presteren niet alleen goed met de duiven -dit jaar al vier overwinningen in 
de club, en twee Provinciale overwinningen- ze hebben ook een goed hart. Regelmatig schenken ze 
een bon of een jonge duif voor een goed doel. Afgelopen week heeft Erwin op zijn Facebook een 
veiling georganiseerd voor een eigen jong waarbij de opbrengst gaat naar ‘Sponsoractie Stichting Rit 
& Rock voor de Molukken’. Deze stichting zet zich in voor kinderen uit kansarme gezinnen op de 
Molukken.  
 
Met de huidige gunstige weersvooruitzichten met tegenwind voor het aankomende weekend lopen 
de spanningen al weer op voor de dagfondvlucht vanuit Argenton bij de Familie Houmes. En niet 
onbegrijpelijk met een goed hok duiven en dit jaar al twee Provinciale overwingingen. Dit jaar gaat 
‘Broken Leg’ nog niet mee naar de dagfondvluchten omdat hij door zijn gebroken poot als jong 
minder ervaring heeft opgedaan dan zijn leeftijdgenoten, het is de bedoeling dat ‘Broken Leg’ 
volgend jaar wel mee gaat naar de dagfond.  
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