
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Issoudun 6 juli 2020 

288 duiven in concours 
 Winnaar: Bram en Tom Beekman, Middelburg 
 
Maandageditie inzake primavera dagfondseizoen 2020! 
 
Een seizoen anders dan anders, zo kunnen we jaargang 2020 gerust in alle opzichten benoemen. 
Ook de start van het dagfondprogramma verliep behoorlijk anders dan gepland. Geen lossing op 
zaterdag 4 juli, maar na vier nachten mand werd het uiteindelijk maandagmorgen 7:15 uur, toen het 
sein dan eindelijk op groen ging met een westnoordwesten wind gedurende de reis huiswaarts. Er is 
veel over gepraat en geschreven of er niet gewoon zaterdag gelost had kunnen/moeten worden, bij 
de Belgen verliep het immers toch prima? Tja, wat is wijsheid? Ik beperk me dan ook maar tot het 
feit dat we maandag in ieder geval onder goede omstandigheden hebben kunnen “koersen”. Op 
provinciaal vlak een geweldig mooie uitslag voor Lucien Bentz uit Axel, die naast de hoofdvogel 
meerdere vroege en aangewezen duiven weet te constateren, petje af! 
 
Het is precies 14 uur als Tom Beekman op de verenigingsapp het bal opent en ons meld dat hij en 
vader Bram om 13:59:51 uur hun 1e getekende jaarling NL19-1714377 op de antenne hebben staan. 
Deze rode doffer heeft zijn opdracht van 518 km met 1.280 m/pm weten te voltooien, levert hiermee 
een prachtige prestatie en mag als verenigingswinnaar de boeken in. In de CCW moet hij een 
tweetal “Van Belzen-flyers” voor laten gaan en is het brons zijn deel van 1.025 duiven. In samenspel 
West wordt het plaats 4 van 1.678 duiven en provinciaal mag deze debutant een mooie 28e NPO 
noteren van 4.812 duiven, klasse! “Red Collar” (rode kraag), zoals de winnaar vanaf nu door het 
leven gaat, werd door de mannen zelf gekweekt op het adres van Tom waar de kwekers huizen. Zijn 
vader is NL13-1298444 “Rooie Adwin”, de ster van het hok bij de Beekmannen en afkomstig van de 
combinatie Houmes uit het bekende koppelingsrecept Bolier x Minderhoud. Hij won zelf o.a. een 1e 
St.Quentin van 1.433 duiven en daarnaast ook 2x teletekst op de dagfond. Moeder van “Red Collar” 
is NL13-3307975 “Gijsje”, die zoals haar naam doet vermoeden afkomstig is van Gijs Baan en ook 
hier veel de naam Minderhoud in de stamboom (gekweekt uit 2 rechtstreekse)! Deze duivin “Gijsje” 
is reeds moeder en grootmoeder van meerdere 1e prijswinnaars en betreft ook een toppertje weet 
Tom me te vertellen! Zie onderaan de reportage de stamboom voor meer info. 
 
“Red Collar” liet zich vorig jaar als jonge duif ook al regelmatig in het snuitje van de uitslagen zien, 
met een 2e Quievrain van 2.127 duiven als hoogtepunt. Ook een paar weken terug op midfond Melun 
Andrezel een kopprijs voor meneer met de 19e provinciaal van 10.418 duiven! Indrukwekkend 
zodoende hoe deze nog jonge doffer al een erg mooie cv kan voorleggen, we blijven hem volgen!! 
 
Bram en Tom nogmaals van harte proficiat en geniet van deze mooie overwinning. 
 
Uitblinkers in de club qua percentages: 

- Patrick Noorman, start met zijn topduivin 614 op plek 8 en pakt 50% met 6 v/d 12. 
- Mark Bugajski, weliswaar geen top 10, maar verdienstelijk 9 v/d 17. 
- Adri Walraven, 1e get. voorop en 4 v/d 5 in de prijzen. 
- Joshua Hoek, 100% prijs met 4 v/d 4. 

 
Zie onderstaande foto voor de verklaring van de naam van de winnaar van de heren Beekman, tot de 
volgende afspraak en succes een ieder a.s. zaterdag op midfond Fontenay! 
 



 

 
  De trotse winnaar Issoudun: “Red Collar” 

 



 
 


