
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Melun Andrezel 29 augustus 2020 

205 duiven in concours 
   Winnaar: Gijs Baan, Middelburg 
 
Fontenay-sur-Eure; regenachtige zaterdag zorgt voor een taaie koers! 
 
Afgelopen zaterdag stond de 2e vlucht van het onderdeel midfond jong op het programma, met 
lossing in Fontenay-sur-Eure. Helaas geen mooi nazomerweer, het was kwakkelen geblazen met veel 
regenbuien en vooral westen wind. De duiven werden om 11 uur gelost. 
 
Net als vorige week, is de winnaar te bewonderen op de hokken van Gijs Baan. Toen er nog geen 
enkele Walcherse melding bekend was en Mookhoek in Breskens nog maar net gedraaid had om 
15:27 uur en daarmee het bal in West opende, arriveerde bij Gijs zijn 9e getekende NL20-2020511 
welke om 15:28 uur een snelheid van 1.409 m/pm mocht noteren. Een goede minuut later is het Jan 
Hengst in Zoutelande die nog enigszins in de buurt komt, maar de rest volgt op ruime achterstand! 
In de vereniging weet de 511 maar liefst 66 m/pm los te vliegen, een ongekende voorsprong 
zodoende voor deze blauwe doffer. Gijs zelf moet dan ook 16,5 minuut wachten alvorens hij de 
volgende twee aankomsten mag begroeten, echter dit zijn in de club nog maar duif 3 en 4  in de 
uitslag. Veelzeggend over het verloop, welke alles behalve vlekkeloos was. Veel duiven kwamen 
aardig doorweekt thuis en de concoursduur bedroeg dan ook 70 minuten. Des te knapper de 
prestatie van de 511, om onder deze omstandigheden zo los te vliegen en om ongeveer als enige 
weerstand te kunnen bieden tegen het geweld uit Zeeuws-Vlaanderen! Zijn krachtsinspanning is dan 
ook goed voor 3x winst; in de CCW van 588 duiven en in samenspel West van 1.137 duiven. 
Provinciaal komt er een hele knappe 13e plaats uit de bus van 3.291 duiven; chapeau! 
 

 
 Fontenay-winnaar 511 met een stel heldere kijkers in de bol 

 



Gijs kweekte zijn winnaar uit de koppeling NL18-1137785 x NL16-1884037. Vader 785 is afkomstig 
van Cees Schroevers uit een mooie koppeling Derwa (zoon Paulo) x Vandenabeele/Hendriks 
(kleindochter Rudy). Moeder 037 is afkomstig van Danny de Voogd, ook uit een prachtige koppeling 
van het beste van Willem de Bruijn (halfbroer Olympic Hurricane) x de Gladiator-lijn van Bart 
Geerinckx. Eerder won de 511 al een 4e prijs vanuit Roye tegen 321 duiven (1e aankomst Gijs), een 
7e prijs Pont St.Maxence van 312 duiven en vorige week de 21e van Melun van 282 duiven. Een 
belofte zodoende, van harte gefeliciteerd nogmaals Gijs met deze scalp! 
 
Uitblinkers PV de Combinatie: 

- Gijs Baan; 1,3, en 4 en totaal 13 v/d 24 in de punten! 
- Mark en Bram Bugajski, de zilveren plak en 6 v/d 11 prijs! 

 
Tot volgende week, het is nog even afwachten van welke vlucht uw reporter dan verslag mag 
uitbrengen. Op het programma staat Melun, in de buurt van Parijs (code oranje) we gaan het zien of 
er nog wijzigingen komen, hoe dan ook: alvast weer succes gewenst voor alle deelnemers! 
 


