
P.V. de Combinatie 
 Natour Pontoise, 11 september 2022 

In concours 138 duiven 
Winnaar: Gijs Baan 

 
De 21-2104547 winnares Pontoise 

 

Natte moesson op zaterdag 10 september! 

Zondag 11 september 2022. Een dag zoals we al zoveel hadden gehad deze zomer. Schitterend 

duivenweer en dat slechts één dag na de meest extreme regenval die we naar mijn weten ooit 

hebben gehad boven Walcheren. Even een beeld wat er viel op de Veerseweg waar ik sinds 2019 

de eigenaardige gewoonte heb om de neerslag per week te noteren. Tegen mij werd altijd gezegd: 

je moet wat te doen hebben als je gepensioneerd bent. Nou ja…… 

Zaterdagochtend om 08.00 uur leegde ik mijn regenmeter waar op dat moment 30 mm in zat van 

de afgelopen nacht. Om 12.00 uur leegde ik hem wederom, toen zat er 50 mm in! En om 13.30 uur 

leegde ik hem voor de derde keer die dag: 20 mm. Honderd millimeter neerslag in nog geen half 

etmaal. De dagen ervoor had het ook nog 63 mm geregend. In één week dus 163 mm.  



Ter vergelijk:                                                                                                                                                                           

In het eerste kwartaal van 2022 viel 143 mm neerslag.                                                                                                 

In het tweede kwartaal van 2022 viel 125 mm neerslag.    

“Moet er nog zand zijn” zou Jo zeggen. Nou, zandzakken waren welkom die dag, bij velen in de 

stad stond het water figuurlijk tot aan de lippen en letterlijk soms tot boven de enkels. Ja, ook 

binnen in huis!! Hieronder een luchtfoto van de benen van Nicky Schotanus. Die stond in z’n 

schuur peinzend naar z’n ondergelopen voeten te staren! En ik kan u vertellen; dat zijn toch flinke 

voeten hoor!! 

 

Uitgesteld                                                                                                                                                                                  

Niet bepaald weer om met duiven te vliegen. Er werd nog geruime tijd gewacht maar het werd op 

een gegeven moment meer dan duidelijk; het ging niet meer lukken zaterdag en ook de natour 

werd terecht uitgesteld naar zondag. Zondag zoals gezegd, schitterend weer maar dat was alleen 

hier ter plaatse. In noord Frankrijk en delen van België nog geruime tijd mist en laaghangende 

bewolking zodat er nog tot het middaguur moest worden gewacht tot onze duiven in Pontoise de 

vrijheid konden krijgen. Wat volgde was een prima vlucht met vlotte aankomsten. 

Generaal                                                                                                                                                                                 

De winst ging deze laatste vlucht naar onze kersverse Generaal Kampioen van de afdeling Zeeland 

96. Door de omstandigheden m.b.t. de vogelgriep in Schore werd onlangs besloten de 

tussenstanden van dat moment te handhaven als eindstand voor het Zeeuws kampioenschap. Gijs 

stond toen eerste en onze algemene opinie nog voor de vogelgriep uitbraak was: Dat gaat ie 

winnen! Omdat z’n concurrenten voor de eindzege niet uit het getroffen vogelgriep gebied 

kwamen, kan Gijs de eindoverwinning terecht koesteren en met trots bijschrijven op zijn toch al 

indrukwekkende erelijst.   

 

 



Het jaarling duivinnetje 2104547, gekweekt uit de “Triple 2” x een zuivere Leideman duivin 

behaalde met deze overwinning zijn 14e prijs van dit seizoen! Knap werk! Van harte proficiat Gijs! 

Dit was voor het vliegseizoen 2022 mijn laatste bijdrage en we gaan dus de spreekwoordelijke pen 

weer een poosje stilleggen. Iedereen heel hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking en in het 

bijzonder de gastreporters die nogal eens aangesproken moesten worden dit jaar. Bedankt 

Patrick, Joshua, Mark, Leen en zelfs Kees werd nog “van stal” gehaald. Eén of meerdere keren 

waren zij bereid om ons werk over te nemen en daar zijn we ze allen zeer dankbaar voor!  

Aaa. 

 

 

 

 

 

 


