
De Combinatie A. Houmes en Zoon deelt gevoelige tik uit aan de 
concurrentie, 1e op Issoudun, 5358 duiven. 
 
Op de losplaats stonden in totaal 21.789 duiven. Conform de afspraken werd er in 4 
groepen gelost. Op facebook  tuimelden voor en tegenstanders direct over elkaar heen. 
“het concours moet groter”  en “Deze sector is te breed”  Dergelijke berichten welke 
regelmatig een onaangenaam karakter krijgen, schieten hun doel voorbij. Deze 
onderwerpen horen thuis op de agenda in de zgn stille periode, en niet op facebook. Hoe 
dan ook, op 23 juli krijgen de voorstanders een herkansing, dan staat Nationaal 
Issoudun op de agenda.  
Deze uitvoering van  Issoudun was een mooi en eerlijk concours en niemand was op 
voorhand kansloos of meer kansrijk. De top 10 van de uitslag in Zeeland laat een mooie 
spreiding zien, Middelburg, Bruinisse, Sint Jansteen. Opvallend is dat Walcheren weer 
stevig vertegenwoordigd is bij de eerste tien. Maar uiteindelijk is er één die 
overduidelijk heerst: met 1195 meter 11 meter sneller dan nummer 2: de Combinatie A. 
Houmes en Zoon uit Middelburg.  
 

 
 
Als ik op de afgesproken tijd arriveer in hun duiventuin, wachten Adrie en Erwin al op 
me. In hun riante tuinhuis ontmoet ik de overwinnaars, de roes van de overwinning is 
nog duidelijk aanwezig en de heren zien er ontspannen uit en doen graag hun verhaal.  
“We genieten nog steeds, zegt Adrie. Terwijl hij beschrijft hoe ze met deze overwinning 
omgaan haalt Erwin de overwinnares  al uit het duivinnenhok. Met lichte tegenzin neem 
ik de duif over en probeer snel  slimme termen te formuleren.  Op dergelijke momenten 
bekruipt me steeds het gevoel dat ik qua kennis door de mand val. De gedachte dat 
niemand in een duif kan kijken helpt dan enigszins. Het is een kleine, rustige, geschelpte 
duivin, montere uitstaling en opmerkelijk goed op gewicht na ruim 500 kilometer met 



tegenwind.  “zou zo weer in de mand kunnen” zegt Adri, omdat ze geen sporen verraadt 
van de inspanning die ze heeft geleverd.  
Vivian heeft het niet van een vreemde.  Haar vader, Saffier van duivenmaat Jan Jaap 
Bolier, is een dagfondtopper, in de tijd dat dagfond nog dagfond was: Ruffec en Limoges. 
De moeder, Carmen van de combinatie Bosse Hoondert uit Lewedorp, logeerde enige 
tijd in Middelburg en had daar enkele kortstondige en wisselende contacten. De 
stamboom spreekt voor zich.  
 

 
 
Over de gedrevenheid en hun passie voor duiven is al veel geschreven.  In de aanloop 
naar de komst van de duiven, hanteren de heren Houmes veelal hun belangrijkste 
hulpmiddel: de telefoon. De een meer dan de ander, zo wil Adrie me laten geloven, 
waarbij hij doelt op het feit dat Erwin door middel van zijn app-groepen een netwerk 
heeft waardoor hem niets ontgaat. Op basis hiervan maakt hij een berekening om 
kansrijk te zijn. “15.00 uur duiventijd,” liet hij weten, en zo gebeurde het. Vervolgens 
breekt dan een soort eliminatiespel aan, wie kunnen we weg strepen en naarmate er 
meer gestreept wordt worden de kansen op weer een Provinciaal groter. “maar let op, 
wat doet Calon, je weet het bij hem nooit” Het is duidelijk dat hier maar één prijs telt, 
juist, de eerste. Het “meedoen is belangrijker dan winnen” is hier al lang niet meer van 
toepassing. “We gaan voor de eerste’ op iedere vlucht” Waarom? Omdat het potentieel er 
naar is. Geen toeval. 



 
Traditioneel wordt er tussen kerst en het nieuwe jaar gekoppeld. Steekproefsgewijs zijn 
dan enkele duiven gecheckt door de arts. Hier mogen de vliegers ook een jong groot 
brengen en zorgen de doffers voor de laatste fase op weg naar zelfstandigheid van de 
nieuwe lichting. Voordat de eerste vlucht begint mogen de duiven weer even aan de 
mand snuffelen en worden ze in de omgeving gelost. Er wordt totaal weduwschap 
gevlogen en vooraf altijd getoond. Zo zitten de duiven er rustiger bij en kan er in alle 
rust worden ingemand. Voor en na een vlucht wordt er preventief ontsmet.  De 
duivinnen doen qua prijzen niet onder voor de doffers: de prijzen worden mooi en 
evenwichtig verdeeld. De duivinnen zitten in alle rust opgesloten achter een rolgordijn., 
trainen goed, anderhalf uur is geen uitzondering. Het niet kunnen drinken is geen 
belemmering. “Duiven die geen energie verbruiken hebben geen behoefte aan drinken” 
Het is mevrouw Houmes die me hiervan overtuigt. Inmiddels is ze bijna onopvallend 
maar des te duidelijker onderdeel geworden van de duiven verhandelingen. Mogelijk 
moet aan de naam “Combinatie”  een dimensie worden toegevoegd? Mevrouw Houmes 
wijst ons op een kopie van een krantenartikel  uit 1951, waarin een reportage staat van 
een zekere van der V. Hij won nationaal Sint Vincent maar de vreugde kon niet door zijn 
kinderen gedeeld worden. Al pratend blijken we zijn kinderen en kleinzoon te kennen. 
Zij kijken niet bepaald met plezier terug op die jaren. Het woord trauma valt, waarop 
Erwin in volle overtuiging stelt dat hij daar nooit last van heeft gehad. Alsof we daar ooit 
aan hadden getwijfeld.  
 
De start van het seizoen verloopt  naar tevredenheid, ook  Joachim lift mee met deze 
prestaties en staat  stevig verankerd in het klassement van  Generaal in zijn klasse. Het 
seizoen is nog lang maar de ambities zijn duidelijk: winnen, en winnen en ook winnen. 
Zaterdag Fontenay, de duivinnen gaan mee, sommige doffers blijven thuis. “Het weer 
blijft nog wel een poos zo”, zegt Adrie. Je mag raden wat hij daarmee bedoelt. Sinds zijn 
pensioen is er rust gekomen, worden de taken die voorheen in beperkte tijd door velen 
gedeeld, nu kan Adrie in alle rust het totaal overzien en verzorgen.   
 
Als Erwin me naar de poort begeleidt zegt hij er op te vertrouwen dat een tegenbezoek 
nog steeds tot de mogelijkheden behoort. “Het lijntje zit er nog steeds” Hoe en waar dan 
ook: Tot ziens.  
 
Middelburg, Mark Bugajski 

 
 



 


