
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Montlucon 19 juni 2021 

158 duiven in concours 
 Winnaar: Bram en Tom Beekman, Middelburg 
 
Grand Prix Midi France dagfond: De Kastelen klassieker was helaas geen pretje!  
 
Eindelijk was ie daar dan, diep in juni zowaar een eendaagse fondvlucht op zaterdag. Maar spijtig 
genoeg wel één die we niet snel zullen vergeten, in dit geval in negatief opzicht. De lossing van 
Montlucon liet zaterdagmorgen al geruime tijd op zich wachten i.v.m. regenbuien om en nabij Parijs 
volgens de infoberichten. Sector 4 stond in Lorris en ging wel vroeg los om 7:15 uur. Sector 2 en 3 
met hun wagens in Vierzon openden respectievelijk om 10 uur en 9:45 uur de deuren. Dan onze 
sector die tegenwoordig blijkbaar met sectorvluchten gesplitst wordt in 1a (afd.1 + afd.2) en 1b 
(afd.3 + afd.4). Overigens met afdelingsvluchten gebeurde dit ook al dit seizoen, wie het nog kan 
volgen/begrijpen mag het zeggen!? De lossingen hier vonden ook plaats met een kwartier verschil, 
met de onze van 1a om 9:45 uur met een goed vertrek bij windstil weer volgens de site van de 
Zeeuwse lossingsberichten. Nadat eerder op de middag de midfondvlucht vanuit Melun al uiterst 
traag en moeizaam verliep, hield men het hart al vast voor de dagfond eind van de middag. De 
bewolking bleef namelijk maar hardnekkig volhouden, brak niet open en de in eerste instantie 
verwachtte en gehoopte opklaringen kwamen er dus niet door. Slechte omstandigheden voor de 
oriëntatie zodoende voor onze atleten van het luchtruim en dat is gebleken! In heel het land vluchten 
met slecht verloop en veel duiven nog achter op de dag van lossing. Hopelijk vinden velen alsnog 
hun thuishonk, zoals zondag gelukkig al voor een groot gedeelte het geval was. Moed houden 
maar… 
 
Ook bij de winnaars in onze club alles behalve een hosannastemming deze Montlucon, maar daar 
kan de winnende duif ook niks aan doen natuurlijk. Deze verdient uiteraard dan ook zeker alle 
toekomende eer. Inmiddels niet verassend meer, spreken we wederom over een dame die voor de 
bloemen wist te zorgen bij Bram en Tom Beekman in Middelburg. Het is de 5e getekende duivin 
NL19-1714349 die zich om 18:39:33 uur laat constateren met 1.078 m/pm over haar opdracht van 
576 km. Een schitterend vuilblauw duivinnetje deze winnares zoals u hieronder op de foto kunt zien, 
wat een uitstraling!! ‘t 49je zoals ze in de volksmond genoemd wordt is volgens Tom geen constante 
prijsvlieger (als jonge duif overigens wel, met o.a. een 5e Orléans van 491 duiven), maar wel eentje 
die kan pieken. Dit seizoen won ze reeds een 6e Pont St. Max van 801 duiven (12e / 3.528 ss West) 
en dat ze met buitengewone omstandigheden kan pieken liet ze vorig jaar al zien op de 
trainingsvlucht vanuit Zevenbergschen Hoek, een concours met een keiharde kopwind en geen duif 
boven de 1.000 m/pm, ook toen stond mevrouw bovenaan de uitslag van 337 deelnemende duiven. 
Haar nestzusje 348 zagen we dit seizoen ook al in de schijnwerpers, zij won namelijk op 24 april 
vanuit Roye de 1e in samenspel West van 3.445 duiven (tevens de snelste duif van heel Zeeland van 
10.877 duiven)!! Een term die we in duivenland erg vaak zien terugkomen is: “goede komen uit 
goede” of op z’n Zeeuws “hoeie komme uut hoeie”. Dat is hier dan ook zeker van toepassing als we 
de stamboom van deze duivinnen erbij pakken. Ze werden namelijk gekweekt uit de beste kwekers 
die de mannen onder de pannen hebben! Vader is de NL13-1297444 “Rooie Adwin” (Bolier/Houmes) 
en moeder is de NL13-3307975 “Gijsje” (Baan). Twee geweldige stamhouders die samen, maar ook 
apart van elkaar met andere partners al veel goeds hebben geschonken op de hokken in Statenhove. 
 
Geen echte uitblinkers op deze vlucht in onze vereniging, welke een concoursduur kende van maar 
liefst bijna 2 uur met 901 m/pm voor de laatste prijs. Knap is het wel dat zowel Gijs Baan als Mark 
Bugajski er nog 50% prijs uit weten te peuren, met respectievelijk 8 v/d 16 en 9 v/d 18 op de lijst! 



 
Winnares 349 pakt in de CC Walcheren het zilver van 481 duiven en in samenspel West komt er een 
4e plaats uit van 744 duiven. Provinciaal mag ze een prachtige 12e NPO van 1.666 duiven noteren en 
in de (voorlopige) uitslag van Sector 1a zien we haar terug op plek 176 van 4.506 duiven. 
 
Gefeliciteerd Bram en Tom met deze uiterst knappe prestatie van jullie blauwe dame en hopelijk 
kunnen jullie en wij allen bij een volgende vlucht weer genieten van een mooie koers zonder 
verliezen. 
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 19-349 winnares Montlucon 

 

 
Stambeer “Rooie Adwin”, samen met topduivin “Gijsje” een superkoppel vormend bij de Beekmannen 


