
Roye, 27-08-22, natour: Superlatieven? Raakt de bodem ooit in 
zicht? 
 
Aan de ongekende zegereeks van deze Combinatie, A. Houmes en Zoon,  lijkt geen 
einde te komen. In de P.V. De Combinatie werd dit jaar al 9 keer de eerste prijs 
behaald. Met nog 4 wedvluchten te gaan, kan een persoonlijk record worden 
behaald. Vorig jaar werd 8 keer een overwinning geboekt.  
In de reeks reportages die als gevolg van de overwinningen werden geschreven zijn 
de loftuitingen, de waardering, het respect en de superlatieven niet van de lucht. Dat 
kan ook niet anders want de Combinatie pakt uit op alle disciplines, met geweldige 
series en krijgt daardoor de welverdiende aandacht in de Nederlandse en Belgische 
duivenbladen. En als ik Facebook mag geloven behoort dit hok inmiddels tot de 
Nederlandse Allround-top.  
Maandagochtend, nog aan de ontbijtdis gezeten, meldt Adrie zich met het verzoek 
de overwinning op Roye van commentaar te voorzien. Even vindt er overleg plaats, 
want we hebben, geloof het of niet, een drukke week voor de boeg. “Uiteraard moet 
je op het verzoek ingaan”, is de reactie van mijn eega, “neem je verantwoordelijkheid, 
want ze verdienen dit” En zo geschiede.  
Jaren geleden hadden we een dierenspeciaalzaak in Middelburg,  gerund door onze 
penningmeester. Hij leverde het voer onder anderen aan fenomeen Koen 
Minderhoud. Vele klanten vroegen, zo vertelde de eigenaar me eens, welk voer en 
aanverwante producten Koen gebruikte. Men dacht door hetzelfde voer te gebruiken 
dat dan dezelfde prestaties zouden komen. Helaas is mij niet bekend waar de 
combinatie het voer en aanverwante producten koopt waardoor die vraag niet 
gesteld kan worden. Maar met hetzelfde voer en toevoegingen ben je er niet. De 
passie, de gedrevenheid en de tijd die in de sport wordt gestoken is enorm. Neem 
deze vlucht, Roye, onderdeel van hun geliefde en beroemde natourspelletje  Bijna 
dagelijks vindt een retour Neeltje Jans plaats waar de nestduivinnen mogen vechten 
om bovenaan de inkorfstaat te komen. Het legt ze geen windeieren. Vorige week de 
snelste van de totale lossing en deze week weer. Wie heeft ze beter op dit moment?  

 



 
Winnares en 2e vorige week is de duivin, met de naam Conny. Heb nog even naar 
meer achtergrond gezocht, en kwam oa Conny Palmen, Conny Stuart, Conny 
Froboess, Conny Mus, Conny van den Bosch tegen, maar ook Conny Wisse. 
Connystaat voor Volhardend en Standvastig. Dat lijkt me hier op zijn plaats! Een 
plaatje van een duivin en een pedigree om van te watertanden. “Conny” vinden we 
samen met haar broer, de “33”, bij de beste jaarlingen in de PiPa-ranking. Ze is vanaf 
april in de weer en heeft inmiddels heel wat prijskilometers in de vleugels. Zie 
pedigree. Je mag hopen dat dergelijke duiven uiteindelijk niet het voorbeeld van 
Mees gaan volgen.  
 

 
 
Tot slot 
Adrie beschreef op mijn verzoek het ritueel ter plaatse voordat de duiven arriveren: 
kostelijk en vermakelijk voor de buitenstaander. Mogelijk dat een volgende reporter 
naast een verslag ook een video kan plaatsen, lijkt me de moeite waard. En roem? 
Verbeelding? Status? “We blijven gewoon, we genieten maar genieten ook van de 
overwinningen van anderen”, aldus Adrie. 
Zijn er nog superlatieven, daarmee begon ik. De volgende reporter heeft nog een 
paar dagen de tijd om er een paar te bedenken, want de zegereeks is nog niet ten 
einde. Ook al gaan we massaal hetzelfde voer gebruiken.  
 
Mark Bugajski. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 


