
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Melun Andrezel 22 augustus 2020 

282 duiven in concours 
   Winnaar: Gijs Baan, Middelburg 
 
Melun Andrezel; zuidwesten wind en zodoende sprinten geblazen!! 
 
Afgelopen zaterdag stond de start van het onderdeel midfond jong op ons Zeeuwse programma, met 
lossing in Melun Andrezel. Zonnetje, lekker temperatuurtje en een goed zicht zorgden voor prima 
bijtijds los; namelijk 7:30 uur. Neem daarbij een zuidwesten wind en deze vlucht werd er één in de 
categorie van het serieuze sprintwerk, met daarnaast ook niet onbelangrijk: tijdig remmen! Nu zijn 
we al een paar vluchten onderweg met de junioren, dus deze ervaring kunnen ze steeds beter 
verwerken, ik heb dan ook geen verhalen gehoord over verliezen gelukkig. Het verenigingsconcours 
was in minder dan een kwartier geknipt en geschoren, een keurig verloop dus.   
 
Voor de clubwinst moeten we zijn aan de Leliestraat in Middelburg, waar Gijs Baan om 10:36:03 uur 
zijn 1e getekende favoriete blauwe doffer NL20-2020517 op het systeem heeft staan, met 1.759 
m/pm over zijn opdracht van 327 km. Dat is een ruime 105 km per uur en dat mag je toch gerust tot 
het betere sprintwerk rekenen lijkt mij! Deze prestatie is verder goed voor de volgende noteringen: 
6e CC Walcheren van 869 duiven, 6e samenspel West van 1.591 duiven en een prachtige 9e 
provinciaal van 4.496 duiven + teletekst zodoende; top!! 
 

 
Melun-winnaar 20-517, was al de favoriet van zijn baas en dat zal na zijn puike midfondstart zeker niet 

minder geworden zijn!!   

 
Wat je vaak hoort in ons duivenwereldje is dat topmelkers hun duiven altijd heel goed kennen, maar 
Gijs is daarin dan wel een uitzondering denk ik. Hoewel hij absoluut tot die genoemde categorie 
melkers behoord, komt het met grote regelmaat voor dat hij zijn junioren en soms ook nog wel zijn 
jaarlingen helemaal niet (echt) kent, wanneer er in het clubgebouw bijvoorbeeld navraag gedaan 



wordt inzake het ringnummer van een winnaar of een meermaals uitblinkende duif. Moet ik even 
nakijken zegt hij dan vaak en omdat Gijs ook bepaald niet een man is van computers en stambomen 
bijwerken etc. is het soms best wel eens even zoeken voordat er weer een pareltje ontdekt wordt. Ze 
moeten eerst maar eens presteren en dan zien we wel weer verder is vaak zijn nuchtere kijk hierop. 
Maar dat wil zeker niet zeggen dat hij zijn duiven niet opmerkt of waarneemt, want als je Gijs over 
zijn duiven hoort praten is dat altijd interessant en dan proef je ook gelijk zijn fanatisme. Vorige 
week nog na afloop van het laatste vitesse-concours vanuit Pont St.Maxence, een mooi voorbeeld 
daarvan: Gijs pakte het volledige podium in samenspel West en tijdens het proosten daarop werd er 
dan uiteraard ook gevraagd naar zijn uitblinkers in deze. Hij moest het antwoord schuldig blijven, 
maar sprak wel vol passie over een andere schitterende duif welke absoluut zijn favoriet was en waar 
hij veel verwachting van had. Daarvan wist hij wel het ringnummer en had ie zelfs ook al gekeken 
waar deze uit gekweekt was! Nou berg je dan maar dacht ik nog bij mezelf en jawel hoor vervolgens 
noemde hij de 517, welke hij dus voor Melun als 1e tekende en niet zonder resultaat: grote klasse!! 
 

 
 
Gijs kweekte zijn favoriet uit doffer NL13-3308008 (zie foto onderaan), een echte uitblinker op de 
dagfond met o.a. 3e Nationale Asduif Fondspiegel op zijn naam en daarnaast 2e Gouden Crack FZN 
2015 + 3e Asduif Dagfond Zeeland 2015. Deze 008 is weer een volle broer van een andere topper 
van Gijs, namelijk de bekende 14-319 en ze werden gekweekt uit superkoppel 10-546 (Minderhoud) 
x 08-570 (dochter stamkoppel). Moeder van de 517 is afkomstig uit de rijke kweekstal van Gebr. 
Leideman. 
Voorafgaand aan Melun won de 517 in onze vereniging een 8e Niergnies van 398 duiven, sloot hij op 
Peronne de uitslag met een 88e van 352 duiven, won hij de 8e Roye van 321 duiven en vorige week 
op Pont was hij goed voor een 47e van 312 duiven. Hij behaalde hiermee alvast een podiumplaats als 
2e asduif Vitesse jong. Gaat hij op de midfond voor de hoogste trede?? We gaan hem volgen. 
  
Gijs van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning en succes op het vervolg! 



      
 
Uitblinkers PV de Combinatie op Melun: 
 

- Gijs Baan, naast de 1e prijs ook 15 v/d 28 in de prijzen! 
- Mark en Bram Bugajski; 2e prijs (goed voor een mooie 21e Zeeland) en 6 v/d 12 raak! 
- Patrick Noorman; 4e en 5e prijs en 2x top 30 Zeeland met 2 aangewezen duiven, een geweldig 

resultaat! 
 
Op naar Orléans, hopelijk onder goede omstandigheden, veel succes allen.. 
 
Erwin Houmes 


