
P.V. de Combinatie 

Jonge duiven, Fontenay 27 augustus 2022 

233 duiven in concours 

Winnaar: Comb. Houmes A. & Zn., Middelburg 
 

 

5e keer de snelste van Zeeland en 5e Prov. Fontenay!  

 

 

De combinatie Houmes is sinds 2016 aan een ongekende opmars bezig. Telkens 

als je denkt dat het niet beter kan, schakelt de combinatie nog een versnelling 

hoger. Of 2022 het meest succesvolle jaar in de geschiedenis van team Houmes 

is, laten we aan de combinatie zelf over. Dat het steeds indrukwekkendere 

vormen begint aan te nemen, zal een ieder zijn opgevallen. Voor mensen die op 

zoek zijn naar het geheim achter dit bijna buitenaardse succes: betere duiven! 

Deze duiven kwamen er van Jan-Jaap Bolier en Koen Minderhoud. Deze twee 

soorten pasten als twee nootschelpen, zoals een beroemd Belgisch gezegde 

luidt, op elkaar. De combinatie blijft echter niet stilzitten. Zo wordt er zeer 

gericht aangeschaft en op z’n tijd samenkweek gedaan met unieke 

prestatieduiven. Zo werd er met succes duiven ingebracht van Hans Daane (U 

weet wel: “Er is een tijd van komen en een tijd van Daane.”), Dave en Jeannette 

Antheunisse, Gebroeders Dekker, 77-lijn van Combinatie de Ridder en nu dus 

een geweldig jong van Jan Deliége. Samenkweek met Bosse-Hoondert, Cees 

Schroevers, Florian Hendriks en Bram en Tom Beekman legden eveneens geen 



windeieren. Het spelsysteem is de laatste jaren op kleine details aangepast, 

maar in hoofdlijnen hetzelfde gebleven. De mannen kunnen niet vaak genoeg 

benadrukken, dat het écht de kwaliteit van de duif is wat de doorslag geeft. Dat 

de kwaliteit erg hoog is, blijkt wel uit de vele referenties die we wekelijks in 

blog van Erwin terug kunnen lezen.  

 

Fontenay 

 

Bij het lezen van de losplaats Fontenay, zal menig Walchers hart wat sneller 

slaan. Een schitterende afstand, ruime losplaats, redelijk westelijk gelegen en 

volgens de dikke geschiedenisboeken een rijke, succesvolle erelijst met 

Walcherse tophokken. Als we het grote geschiedenisboek openslaan, zien we 

dat de vorige winnaar van Fontenay in club- en provinciaal verband niemand 

minder dan Comb. Houmes A. & Zn. is. Het lukt hen deze keer alleen in 

clubverband om deze vlucht opnieuw op hun naam te zetten. Met eerder die 

dag de snelste van Zeeland op Roije en nu de 5e Provinciaal, zullen de mannen 

hier niet heel teleurgesteld over zijn. Adrie, Erwin en Joachim spelen in de club 

prijs 1-5-6-10-14-17-18-etc. tegen 233 duiven en provinciaal prijs 5-20-22-42-

57-79-82-100-104-etc. tegen 3.089 duiven. Met 15 prijzen van de 20 ingekorfde 

duiven, weten zij Grootmeester van Zeeland te worden. In Sector 1A was 

“Alcaraz” goed voor de 5e plaats tegen bijna 9.500 duiven. Helaas is op moment 

van schrijven deze uitslag niet meer terug te vinden.  

 

Alcaraz 

 

Carlos Alcarez Garfia werd in 2003 in het Spaanse Villena geboren. Op 15-jarige 

leeftijd wist hij het tot professional te schoppen. Hij won direct 3 grote titels en 

speelde Rafael Nadal uit de geschiedenisboeken. Op 19-jarige leeftijd heeft hij 

op plek 4 van de wereld gestaan, diverse grootheden meermaals verslagen en 

imponeert hij wekelijks op de tennisbaan door zijn indrukwekkende en 

aanvallende spel. Een sportlegende en inspiratiebron om een duif naar te 

vernoemen. Iets wat geheel aan Erwin en Joachim is besteed. Adrie heeft het 

niet zo op al die poespas, maar laat de mannen lekker hun gang gaan.  

 

NL22-8501038 “Alcaraz” 

 

 “Alcaraz” is eveneens een heel mooie blauwe doffer bij de Combinatie 

Houmes. “Alcaraz” zat 15-16 dagen op de met hennepvezel gevulde vloer te 



broeden. Eerder dit jaar (Roije) liet hij al zien, dat hij bereid was zijn nest met 

hand en tand te verdedigen. Hij speelde toen de eerste prijs in de club tegen 

512 duiven, wat tevens goed was voor de snelste van Zeeland tegen 5.977 

duiven. Nu speelt hij de 5e Provinciaal. Wat een klasbak!  

 

“Alcaraz” is gekweekt uit een blauwe witpen van Jan Deliege. Hier kochten de 

mannen een bon van en gingen huiswaarts met twee mooie duiven. Één ervan 

luistert naar de naam “New Monty”. Hij komt, zoals 

de naam al doet vermoeden, uit de “Monty-lijn”. 

“Monty” vloog een 1e NPO Montlucon en een 8e NPO 

Sens. Helaas is “New Monty” verspeeld op de andere 

zondagsvlucht vanuit Souzay. Moeder van “Alcaraz” is 

“Triple 6”. Deze duivin komt uit het wonderkoppel 

“Reno” x “Roxanne” en heeft haar potentie 

ruimschoots bewezen. In de stamboom kunt u haar 

mooie erelijst terugvinden. 

 

Patrick Noorman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


