
Gijs Baan winnaar op loodzware Libourne 17 juni met 64 
duiven. 

 

Vanwege de te verwachte hoge temperaturen van boven de 40 graden ‘s 
middags in Zuid Frankrijk werd de middaglossing van St. Vincent verplaatst naar 
Libourne (ongeveer 150 km korter) en werd tevens besloten de middaglossing 
om te zetten in een ochtendlossing. Om 7.15 uur werden de duiven gelost bij 
een temperatuur van 30 graden, een onbewolkte lucht en zo goed als windstil. 
De verwachtingen dat het een zware vlucht zou worden werd meer dan 
bewaarheid. Slechts 3 duiven in onze vereniging wisten vrijdagavond hun hok te 
bereiken en het was nog een hele zaterdag doorklokken. 

 

 

De winnares terug op haar nestje, foto genomen kort na aankomst 



De duif die het beste met deze zware omstandigheden kon omgaan was de 19-
3905472 van Gijs Baan, geklokt om 19:58. Volgens Gijs nog opvallend fris na deze 
monstervlucht, dat zien we ook op de foto. 

Naast de 1ste  plaats in de vereniging tevens goed voor een 1ste in samenspel West 
tegen 264 duiven en een 3de in de Afdeling tegen 1.083 duiven. 

De winnares is een nestduivin ingekorfd op een jong van 5 dagen. Al eerder had 
ze mooie prestaties behaald met als jaarling de 12de  op Bordeaux en in 2020 een 
5de op Bordeaux,  een 9de op Dax en 27ste op Libourne. 

Gijs heeft deze duif als ei gehaald bij de bekende kampioen Frans Belleter uit 
Nispen. 

Andere uitblinkers 

 Dick Beekman mag ook tevreden zijn met een 2de in club, deze was goed 
voor een 10de Provinciaal en 4 van de 9 prijs. 

 Met weinig duiven mee is het alles of niks; voor Simon Jasperse was het 
alles met 1 duif mee en een knappe 4de plaats. 

 PenP Borremans dan 2 duiven mee en 1 mooi op tijd met een 6de plaats. 
 Uw reporter was ook tevreden met 4 van de 6 in de prijzen. 

 

Dat was het weer, tot de volgende afspraak en dat is Bordeaux ochtendlossing. 

 

Leen van Wallenburg 

 

 

     


