
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Melun Andrezel 21 augustus 2021 

228 duiven in concours 
   Winnaar: Gijs Baan, Middelburg 
 
Melun Andrezel II: zeer vlot verloop op 2e midfondvlucht, ondanks zuidoosten wind! 
 
Afgelopen zaterdag stond voor het onderdeel midfond jong de 2e krachtmeting op ons Zeeuwse 
programma, met lossing in Fontenay-sur-Eure. De voorspellingen voor zaterdag waren weliswaar 
zomers, maar gepaard met zuidoosten wind. En daar hebben veel mensen (al dan niet terecht), 
nogal de nodige schrik van. Als gevolg daar weer van: veel rep en roer voorafgaand, o.a. door onze 
vrienden van het IWB en op donderdagmiddag nog een last minute wijziging in het programma, 
Fontenay werd Melun Andrezel en ten opzichte van vorige week toen we ook vanuit Melun koersten, 
maar liefst 1.309 duiven minder in concours in Zeeland!! Het wordt er allemaal niet beter op zullen 
we maar zeggen… 
 
Dan de zaterdag zelf: mooi bijtijds los om 8 uur op beide losplaatsen. In de ochtend stond er 
namelijk eerst nog een natourvlucht op de rol, ook hier wederom vanuit Niergnies. Deze natour 
verliep wat minder vlot dan vorige week, met diverse gaten in de aankomsten en duiven die minder 
goed binnen kwamen en ander afwijkend gedrag vertoonden bij thuiskomst volgens meerdere 
melkers. Als oorzaak werd dan ook direct naar de zuidoosten wind gewezen en men hield daarnaast 
ook al het hart vast voor het concours midfond jong in de middag. Als dat maar goed zou gaan en 
niet voor de nodige verliezen zou gaan zorgen! 
 
Dan hierbij de feiten inzake deze Melun uitvoering: een gigantisch vlot verloop in onze vereniging 
met een concoursduur van amper 11 minuten en slechts 70,7  m/pm verschil tussen de winnaar en 
de rode lantaarndrager. Deze laatste duif in clubverband wint in de afdelingsuitslag meer dan 
ruimschoots zijn of haar prijs 1 op 10 met de 207e plaats van 2.993 duiven, als er op dat moment 
zodoende nog 541 prijzen te verdienen zijn in onze provincie!! Nu werd er in onze club dan 
weliswaar weer verschroeiend hard gedraaid, ook ten opzichte van de andere verenigingen in West, 
maar ik kan me zo’n snel verloop niet meer zo snel herinneren. En ja, ook ik weet dat er honderd en 
één verhalen zijn over goede/bewezen duiven die met een zuidoosten wind verloren zijn gegaan. En 
uit andere afdelingen kwamen er zaterdagmiddag dan weer wel geluiden van beroerd verlopen 
vluchten. Dus ja, wie het weet of snapt mag het zeggen… 
 
Voor de clubwinst moeten we zijn aan de Leliestraat in Middelburg, waar Gijs Baan om 11:44:16 uur 
zijn 15e getekende blauwe duivin NL21-2104548 op zijn systeem heeft staan, goed voor 1.459 m/pm 
over haar opdracht van 327 km. In de CC uitslag van Walcheren wordt het zilver voor de 548 van 
702 duiven en in Samenspel West plaats 4 van 1.221 duiven. Ook provinciaal komt er een 4e stek uit 
de bus van 2.993 duiven, een prachtige prestatie met een mooie bijbehorende teletekstvermelding! 
Voorafgaand won de 548 op de vitessevluchten geen enkele prijs, maar nu lijkt ze helemaal los te 
zijn, want vorige week vanuit Melun scoorde ze de 7e prijs in de vereniging van 334 duiven, goed 
voor de 15e in West van 1.769 duiven en een 57e provinciaal van 4.302 duiven. Ik vroeg Gijs naar 
haar motivatie en hij vertelde me dat ze ongepaard op het hok vertoefd. Gewoon “op het schapje”,  
zoals dat in duivenland vaak genoemd wordt. Gestoeld op klasse dus, simpel zat. 
 
Gijs kweekte haar uit de koppeling NL14-1116320 x NL19-1248895. De 320 was zelf een kanjer van 
een vlieger, met o.a. een 2e provinciaal Fontenay van 3.705 duiven en 2x een 1e prijs vanuit Roye 
van respectievelijk 1.017 en 564 duiven! Hij is een product van de beste Minderhoud-lijnen (zoon 



KK1) x een dochter van het voormalig stamkoppel “Rooie Merrienboer” x “Stammoedertje”. Moeder 
19-295 is een rechtstreekse van de Gebr. Leideman en kleindochter van hun fenomeen “Goed Grijs”. 
Een stamboom om van te watertanden zodoende en deze dame zal vermoedelijk nog wel vaker in 
beeld gaan verschijnen is mijn voorzichtige voorspelling. Haar start op de midfond is wat dat betreft 
in ieder geval zeer veelbelovend, met een 2e plaats in de tussenstand voor de titel provinciaal asduif! 
 

 
 



    
  
Gijs van harte gefeliciteerd wederom met deze mooie overwinning en veel succes op het vervolg! 
      
Uitblinkers PV de Combinatie op Melun 
 

- Gijs Baan: 1,2 en 3 in clubverband, top!! Gijs profiteerde daarnaast optimaal van enkele 
missers bij de concurrentie en bezet nu de 1e plaats provinciaal in de tussenstand inzake het 
hokkampioenschap. 6 duiven op de uitslag aan de 85e prijs provinciaal met daarbij 2 
aangewezen duiven is natuurlijk kat int bakkie, klasse! (19 v/d 30 prijs) 

- Combinatie Baas: Cas + gezin scoorden 7 provinciale kopduiven in de top 65 en moesten toen  
opmerkelijk lang wachten op het vervolg, die vervolgens dan weer goed afkwamen (20 v/d 32 
prijs). Uiteindelijk onthoudt men alleen die kopduiven Cas, mooie prestatie!!  

- Patrick Noorman: Bij onze secretaris te Serooskerke regende het zaterdagmiddag, duiven wel 
te verstaan! Liefst 13 stuks arriveerden er gelijktijdig en binnen 2 minuten stonden deze 
allemaal op het systeem, goed voor een geweldige serie kopduiven provinciaal met prijs 80 
voor duif 13 en totaal 37 v/d 50 in de lijsten. Chapeau! 

- Piet Geijs: Een duif om in gaten te houden is de 21-800 van Piet! Won eerder al een 2e, 6e en 
9e prijs in clubverband en nu een 12e Melun. Provinciaal goed voor een mooie 41e van 2.993. 
Een kampioentje in wording? We gaan hem/haar volgen! 

 
Op naar de volgende vlucht, de Grand Prix Nieuwe Oogst: hopelijk onder de vooralsnog voorspelde 
mooie weersomstandigheden, allen veel succes in de voorbereidingen. 
 
Erwin Houmes 
 
PS: uw reporter scoort met dit schrijfsel overigens een zuivere hattrick, voor het 3e seizoen op rij 
mocht ik een reportage midfond jong maken met dezelfde overeenkomsten: losplaats vanuit Melun, 

vervlogen in de maand augustus en Gijs als winnaar!  


