
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Melun Andrezel 20 augustus 2022 

360 duiven in concours 
Winnaar: Joeri Waebeke, Gapinge 

 
Midfond jong start met een pittige Melun en een zegevierende Miss Gapinge! 
 
Na een weekje uitstel vanwege het hitteprotocol, stond afgelopen zaterdag dan toch de start van de 
midfond op het programma voor onze junioren, met lossing in Melun Andrezel. De Zeeuwse duiven 
kregen om 8:30 uur de vrijheid en het recept voor hun thuisreis was een westen wind, die in de loop 
van de morgen steeds heviger van kracht werd. Na de eerste meldingen uit Zeeuws-Vlaanderen 
duurde het dan ook nog een aanzienlijke tijd voor het bal op Walcheren werd geopend. Het werd 
zodoende al vrij snel duidelijk dat er deze keer voor “onze kant” niet meer inzat dan een 
figurantenrol in de provinciale uitslag, so be it, het is tenslotte ook weleens anders. De winnende duif 
van de Combinatie Meulmeester uit Arnemuiden zien we terug op een bescheiden 62e plaats in de 
afdeling van 4.238 duiven. Voor de winnende duif in onze vereniging, die overigens als 2e Walcherse 
duif werd afgevlagd gaan we naar het mooie dorpje Gapinge. 
 
Gapinge zult u misschien denken?? Is dat niet het dorp waar ringrijden volkssport nummer 1 is? 
Jazeker, dat klopt als een bus. Deze eveneens schitterende sport, wordt hier al sinds jaar en dag 
fanatiek beoefend en de plaatselijke vereniging levert dan ook met grote regelmaat een Zeeuws 
kampioen af, zo ook afgelopen donderdag tijdens de wedstrijd van het jaar op het Molenwater te 
Middelburg, een fantastisch schouwspel waar uw reporter zwaar voor te porren is zoals u wellicht 
kunt merken! ;-) Maar in Gapinge staat sinds een jaartje ook onderstaande prachtige 
hokaccommodatie en wel in de tuin van Joeri Waebeke.  
 

 



Samen met zijn dames Stephanie en Quincy verhuisde onze sympathieke “overkanter” Joeri, begin 
2021 vanuit Middelburg naar hun nieuwe stek te Gapinge om daar dit seizoen opnieuw met jonge 
duiven 2022 te gaan starten. In hun prachtige ruime tuin is het genieten als we hier dinsdagavond 
op reportagebezoek gaan en onder het genot van een kouwe klets kennis maken met de winnares 
NL22-2204506, een mooie en goed gebouwde kras duivin. Zij was het die begin zaterdagmiddag met 
gepaste haast als 1e arriveerde en om 12:35 uur het systeem van haar baas activeerde met 1.350 
m/pm over haar opdracht van 331 km. Naast goud in de club en zilver op Walcheren, was dit ook in 
Samenspel West goed voor een prachtige 2e stek van 1.809 duiven, klasse! Zie hieronder enkele 
foto’s van de 506. 
 

    
 
Joeri kweekte zijn winnares uit doffer NL19-3904783, die het zelf als jaarling in 2020 tot 6e asduif 
van Zeeland wist te schoppen op de midfond! Moeder van de 506 is de NL19-3904762, een 
duivinnetje volledig van de soort van de bekende Brabantse kampioenentandem Willie-Jan van de 
Goorbergh en Paul Couwenberg uit Breda. Voor meer info zie onderaan deze reportage voor de 
verdere pedigree. Joeri gaf zijn 506 de toepasselijke naam “Miss Gapinge”, omdat ze met haar 
winstpartij Melun voor de 1e triomf zorgt op de nieuwe locatie. Geweldig Joeri, nogmaals van harte 
proficiat: deze is binnen! 
 
Toen Joachim en ondergetekende tijdens ons bezoek nog enkele duiven in handen kregen, keken we 
elkaar aan met een blik van dat zit wel goed hier. Joeri vertelde ondertussen voluit van zijn plannen 
om o.a. alle puntjes nog eens op die i te gaan zetten qua verluchting in het hok enz. Met het 
fanatisme van deze melker zit het dus wel snor en met zijn duiven ook, dat heeft Joeri eerder in 
Middelburg natuurlijk ook al volop bewezen. Succes op het vervolg dit seizoen en in je opbouw de 
komende jaren! 
 
Uitblinkers op deze lastige Melun waren erg schaars, de straffe westen wind zorgde voor een traag 
verloop met grote gaten in de aankomsten en er waren zaterdagavond dan ook nog behoorlijk wat 
duiven achter, hopelijk zijn er velen alsnog teruggekeerd op hun thuisbasis. Enkele hokken kwamen 
nog wel in de buurt maar Mark Bugajski was de enige deelnemer in onze vereniging die 50% prijs 
wist te behalen, hoewel een kopduif ontbrak stonden er 4 v/d 8 op de uitslag. 
 
Met Fontenay-sur-Eure staat er voor a.s. zaterdag weer een midfondvlucht voor de jonge duiven op 
de rol. Deze race wordt vervlogen in Sectorverband en betreft tevens een Grand-Prix vlucht, allen 
weer veel succes gewenst! 
 
Erwin Houmes 



 

 


