
 
 
De Grand Prix. 
Op 3 juli werd de Grand Prix Issoudun, oftewel de De Leeuwenhart Klassieker, 
vervlogen. Ruim 34.000 duiven werden gelost om kwart voor 7. Op eigen hok werd 
voorafgaande aan de inkorving stevig van gedachten gewisseld over het wel of niet mee 
doen.  De voorspellingen waren alles behalve duifvriendelijk. Nadat uiteindelijk tot 
deelname werd besloten werd zelfs enigszins hoopvol naar het verloop uit gekeken. Een 
beetje zuid in de wind, bij vertrek zelfs een beetje oost; kansloos ben je dan niet in 
Zeeland.  Immers alleen al in eigen club hebben we nationale, sectorale en 
afdelingsoverwinnaars.  Kwaliteit en potentie genoeg.  In de loop van de dag blijkt dat er 
niet overal kanshebbers zullen zijn: de afdelingen 1,2 en 5 kennen een vlot verloop, 
maar vooral in de noordelijke afdelingen hebben de duiven het heel taai. De enorme 
promotie ten spijt lijkt Nederland van zuid naar noord te groot om overal kansrijk te 
zijn.  In de aanloop naar deze Grand Prix werd er volop gespeculeerd over welke 
duivenhouders er kansrijk zouden zijn. Menig vedette werd genoemd. Was er iemand in 
ons land die er rekening mee hield dat Jan van Oosterbosch uit Ossendrecht om 12.19 op 
een afstand van 521 kilometer de winnen duif zag vallen? Ooit haalde Jan zijn duiven bij 
niemand minder dan Gilles de Nooijer uit Arnemuiden. Hiermee is dan de brug naar 
Zeeland gelegd en gaan we het hebben over onze winnares uit eigen club.   
 

P.V. de Combinatie 
Dagfond Nationaal, Issoudun,  

3 juli 2021 
185 duiven in concours 

Winnaar: Comb. A. Houmes & Zn.  
 
Waar komen de goede duiven vandaan.   
Jaren geleden was  Gilles de Nooijer een topper. Hij speelde onder andere met duiven 
van Koen Minderhoud. Toen onze vriend Nick Schotanus nog een ventje was kreeg hij 



een duif van Gilles. Hans Daane redde het beestje boven de kliko en heeft er jarenlang 
geweldige duiven uit gekweekt, juist, de Pet. In de stamboom van de Issoudun 
overwinnaar kun je de afstammelingen van de Pet terug vinden. Ook de hoofdpersonen 
van deze impressie, de Combinatie A. Houmes & Zn.  haalden hun betere duiven bij het 
fenomeen  uit Westkapelle (Koudekerke)  Koen Minderhoud. Deze  Combinatie was de 
afgelopen jaren nauwelijks te kloppen, vooral hun concurrenten op de dagfond zien dit 
tandenknarsend aan.  In 2019 werd op een haar na een sectoroverwinning geboekt met 
Lou op La Souterraine. Enkele weken later was het Soraya die op Orleans Jong de 
hoofdprijs Nationaal Orleans in Sector 1 (ruim 10.000 duiven) afdwong. Wederom is 
Soraya de hoofdpersoon geworden, ze was de snelste duif in de sterke P.V. de 
Combinatie. Geen onbekende dus deze dame, ze zag er goed uit de laatste weken qua 
indruk en conditie. Op de lastige  Montlucon scoorde ze een staartprijsje, eerder dit 
seizoen won ze een 17e vanuit Peronne tegen 666 duiven in de club (43e ss West). Zoals  
op haar bijgevoegde stamboom te  zien is , is ze een product van 2 echte kanjers die hun 
sporen ruimschoots verdiend hebben op het kweekhok. Haar vader is als eitje gehaald 
bij Hans Daane uit zijn toenmalige super kweekkoppel. (let op de Pet) Moeder Liz is als 
laatje gehaald bij  Koen Minderhoud. Op haar foto die in de winter van 2020 werd 
gemaakt, worden slechts de prestaties vermeld als jonge duif. Op haar stamboom is haar 
cv wel compleet vermeld. 
 
 
  

 
   

 
Helaas werden  er op nationaal niveau geen potten gebroken maar haar prestatie mag er 
zijn: 1e in P.V. de Combinatie, 2e in de CCW, 3e in SS West, 30e NPO  Afdeling 1.  Ook 



werd, en niet onbelangrijk,  de door omstandigheden negatieve spiraal doorbroken: 6 
van de 9 duiven op de uitslag en voor de verandering alle duiven thuis. Hoe anders 
waren de verwachtingen en hoe wreed de realiteit. 
De ambities van 2021. 
De afgelopen jaren ontpopte de combinatie zich als de absolute topper op de dagfond, in 
Zeeland. Hun bekendheid gaat inmiddels ver buiten de provinciegrens. Ook dit jaar  
werd als doel gesteld op de dagfond en op de midfond uit te blinken. Ook wilden de 
mannen een geweldige ploeg jonge duiven overhouden in september. De 
randvoorwaarden zijn natuurlijk uiterst gunstig. Een kweekhok om van te watertanden, 
een geweldige accommodatie, en drie mannen die uiterst gedreven voor  hun taken 
staan. Adrie is sinds enige tijd gepensioneerd en daardoor is er nog meer regelmaat. 
Geef Adrie een hamer en zaag in de hand en er ontstaat iets moois.  De totale 
accommodatie en hun “tuinhuis” zijn daar de resultaten van.  Erwin is verantwoordelijk 
voor het totale kweekprogramma. Hun administratie en registratie is altijd op orde en 
mensen die een bon willen of een bestelling voor jonge duiven willen plaatsen weten dat 
ze bij hem in goede handen zijn. Joachim is er met name op de vluchtdagen en zorgt er 
voor dat de doffers onthaald worden door de duivinnen. De lockdown en de 
schoolvakanties geven Joachim de gelegenheid om met opa Adrie lekker te melken en 
hun ideeën de vrije loop te laten. “Opa, zullen we eens over onze schaduw heen 
stappen?” Joachim richt zich met name op de jonge duiven. De fel begeerde Generale 
Zeeuwse jeugdtitel heroveren en doorbreken op Nationaal niveau; gewoon de beste 
worden in Nederland.  
Maar het weer houdt geen rekening met doelstellingen en ambities en is wreed en 
meedogenloos. De vele zondagsvluchten, discutabele lossingen en grote verliezen met 
name op de dagfondvluchten zorgen voor een echec. Iedere vlucht weer opnieuw je 
duiven inkorven in de onzekerheid ze nog terug te zien laat sporen achter. 
Daarom is de overwinning op Issoudun van grote betekenis. Eindelijk weer een mooi 
prijs percentage en eindelijk weer alle duiven thuis; 6 van de 9 op de uitslag en alles 
weer op de hokken. Gelukkig werd deze trend weer ouderwets door gezet op de laatste 
midfondvlucht, Melun (en weer door het weer geen Chateaudun) De mannen maken nog 
kans op het midfondkampioenschap. Over veerkracht gesproken. De wederopstanding is 
compleet of te wel Luctor et Emergo. Mooi dat Soraya dit symboliseert. Juist Soraya, de 
heerseres op Orleans, brengt het winnaarsgevoel en het nieuwe zelfvertrouwen weer 
terug. Vorige week de snelste op Issoudun, afgelopen vrijdag een 5e  Melun, Afd 1. De 
cirkel is weer rond. Geweldige duif, geweldige combinatie.  
Tot slot Soraya, Arabisch voor Goede Koningin, winnares op Orleans en Issoudun en een 
topklassering op Melun (5e en weer TT) De Koningin zal volgend jaar ongetwijfeld 
regeren in het kweekhok en vanuit haar troon toezien: het komt goed! 
 
Mark Bugajski. 
 
 
 
 
 



 


