
P.V. de Combinatie 
Midfond, Le Mans 16 juli 2022 

165 duiven in concours 
Winnaar: Comb Houmes A. & Zn, Middelburg 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 16 juli stond de laatste midfondvlucht op het programma, vanuit het westelijk gelegen Le 
Mans. De weersvoorspellingen waren lang van te voren dat het een warme zaterdag ging worden 
met veel zon. Waar eerder dit seizoen Lorris door de verwachte hoge temperaturen korter bij gelost 
moest worden in Pont Saint Maxence was dat bij Le Mans gelukkig niet het geval. Met Le Mans die 
om 7.30 werden gelost hebben we een zware midfondvlucht gehad, met voor Middelburg een 
afstand van 459 km, hoge temperaturen en een noordoosten wind.  
 
Het duurde lang voor de eerste meldingen kwamen op Compuclub live van de eerste duiven en ook 
in de verenigingswhatsapp groep bleef het lang stil. Pas een paar minuten na twee uur kwamen de 
eerste meldingen langzaam binnen druppelen op Compuclub Live. Misschien wel tegen de 
verwachtingen in met oost in de wind waren de eerste paar duiven voor het oostelijke gedeelte van 
de provincie met de eerste duif voor Eddy van Acker in Sint Jansteen. Andere vroege duiven in 
Zeeland waren voor P.P. de Poorter uit Axel en gebr. Scheele uit Terneuzen. De vroegste Walcherse 
duif was voor J. de Nooijer uit Arnemuiden, op 14.19.30.  
 
Op 14.22.22 wist Comb. Houmes hun eerste duif te klokken met een snelheid van 1115 m/m, de 
jaarling duivin 21-2104653 ‘Mirthe’. Deze tijd was goed voor de eerste in de vereniging van 165 
duiven, de 4e in Samenspel West van 799 duiven en de 12e van Afdeling Zeeland van 1878 duiven. De 
familie Houmes bewijst al jaren een sterke kolonie duiven te hebben die uitstekend weten om te 
gaan met warme temperaturen en tegenwind. Het is dan ook geen verassing dat Adrie, Erwin en 
Joachim de eerste duif van de vereniging hebben en ook de uitblinkers zijn met de 1e, 4e, 5e en 6e 
prijs en 10 van de 13 in de prijzen.  
 
 
 



 
Ondanks haar nog jonge leeftijd is de overwinning op Le Mans niet de eerste overwinning van 
Mirthe. Als jonge duif wist zij al een 1e te winnen van Samenspel West van Melun. Omdat Mirthe 
voor Le Mans vijf goede resultaten had behaald op de midfond is zij de week voor Le Mans bewust 
niet gekorfd voor Argenton, maar op de kortere vlucht vanuit Breuil le Vert, zodat ze maximaal aan 
de start van Le Mans zou verschijnen om nog een kopprijs te kunnen behalen. Ze voelde goed aan op 
de dag van inkorven en Adrie, Erwin en Joachim hadden dan ook het volste vertrouwen in haar. 
 
Door haar vroege prijs op Le Mans is Mirthe uiteindelijk als 2e geëindigd voor het Provinciaal 
duifkampioenschap. De eerste prijs in het Provinciaal duifkampioenschap is voor de jaarling 21-
1236251 van Jan Hengst uit Zoutelande. Jan Hengst heeft niet alleen de eerste duifkampioenschap 
Afdeling Zeeland, hij wint ook eerste Hokkampioenschap Afdeling Zeeland. De Comb. Houmes komt 
met de vierde plaats net te kort voor een podiumplaats Midfond Hok. Bram en Tom Beekman 
vertegenwoordigen wel de P.V. de Combinatie bij de Hokkampioenen Midfond Afdeling Zeeland met 
de tweede plaats. 
 
‘Mirthe’ is een duivin van een samenkweek met Bram en Tom Beekman. De vader is ‘Rooie Adwin’ 
gekweekt bij de familie Houmes en super vlieger en kweker bij Bram en Tom Beekman. Vader van 
“Rooie Adwin” is stamdoffer “Sunflower” van duivenmaat Jan-Jaap Bolier. De moeder van ‘Mirthe’ is 
‘Liz’ een goede kweekduivin afkomstig van Koen Minderhoud en dochter van ‘Late Turbo 608’, zie 
ook de stamboom op de laatste pagina. ‘Liz’ is moeder van meerdere toppers, waaronder ‘Soraya’ 
die helaas dit jaar op Souzay verspeeld is. ‘Lizz’ heb ik vorig jaar voor de reportage van Melun in mijn 
handen gehad, het is een prachtige blauwe duivin die zacht van pluim is. Helaas is Mirthe de week na 
Le Mans alweer verspeeld op Issoudun… Gelukkig voor Adrie, Erwin en Joachim dat ze meerdere 
goede duiven hebben, maar het blijft heel jammer.  
 
Joshua                                      
 

       
 



 


