
Team Houmes 1,2 en 3 van Quievrain op 20 augustus met 432 
duiven 

Ook de 3 snelste van Zeeland!! 

Met een weekje vertraging door de tropische omstandigheden is ook de natour 
begonnen. 
Zoals bekend is dit een favoriete discipline bij de familie Houmes, waar 
voorgaande jaren al grote successen zijn behaald. 
De duivinnen, waarvan de meeste al het hele seizoen zijn gespeeld op de 
programmavluchten, worden op nest gebracht om nog een keer te vlammen 
op de natour.  
Maar dat gaat niet vanzelf, alles wordt er aan gedaan om deze dames ook op 
punt te brengen. Zo zijn de dagelijkse trainingen vanaf Neeltje Jans weer 
gestart. Vrijdag, de dag van inkorving zijn, om de motivatie nog wat te 
stimuleren, de doffers van het hok gehaald, zodat de dames na terugkomst van 
Neeltje Jans de zorg voor het nestje alleen hadden. 
Voor Quievrain werden door het team Houmes van 42 duiven ingekorfd, 
verdeeld in 26 oude duivinnen, 1 oude doffer en 15 winterjongen. Deze jonge 
duiven zijn voornamelijk herintreders.  

De valkuil van deze korte vluchtjes is dat er meerdere duiven tegelijk komen en 
dan blijven vliegen. Dat was zaterdag aan de Veerseweg ook het geval. Vroeg, 
toen er geen meldingen bekend waren aan deze kant, arriveerden er met de 
nodige vaart 3 krasduivinnen die inderdaad bleven vliegen. Eenmaal op het dak 
van de woning geland, was er ook beslist geen sprake van spoed naar het hok 
en ze oogden erg zenuwachtig. 

Uiteindelijk kwamen ze dan toch naar binnen, toch zeker een minuut 
verspeeld. Zeker niet verwacht door dit tijdverlies, maar toch maar mooi de 
eerste 3 in de club en ook de 3 snelste van de hele lossing in Zeeland. Als eerste 
in de klok topduivinnetje 20-937 “Vivian”, die al eerder dit seizoen een 1ste NPO 
op Issoudun wist te winnen. Vivian is een uiterst geslaagd samenkweekproduct 
van kweekdoffer "Saffier" van Bolier, destijds gepaard aan topduivin "Carmen" 
van de Combinatie Bosse-Hoondert uit Lewedorp. 

Hieronder de foto en de stamboom van Vivian en de foto’s van de andere 2 
dames. 

 



 

    Vivian, 1ste Quievrain 



 



 

Conny, 2de Quievrain 



 

Celeste, 3de Quievrain 

 

  

Andere uitblinkers 

Veel liefhebbers die hun duiven prima in orde hebben blijkbaar en hele mooie 
series neerzetten. 

 Houmes, behalve de snelste 3, ook 28 van de 42 in de prijzen. 
 Hans Daane doet het ook prima met 11 van de 14. 
 De hoogste score voor Patrick Noorman met maar liefst 18 van de 21. 
 Mooi resultaat ook voor de Comb Beekman en zn met 12 van de 16. 



 Gijs Baan doet ook een stevige duit in het zakje met 24 van de 29. 
 Precies 50% voor Gerrit van Boven met 12 van de 24. 

 

 

 

Leen van Wallenburg 

 

 

 

     


