
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Souzay Champigny 26 juni 2022 

128 duiven in concours 
Winnaar: Dick Beekman, Middelburg 

 
NPO Souzay, wederom mooie prestaties van diverse leden PV de Combinatie! 
 
Op de dagfondkalender stond voor afgelopen zaterdag de 3e vlucht vanuit La Souterraine op het 
programma. De vooruitzichten te La Sout waren helaas niet van dien aard dat er sprake was de 
bekende koorts en de losplaats werd dan ook gewijzigd naar Souzay Champigny met uiteindelijk een 
lossing op zondag. Om 7:15 uur werden de 3.913 duiven van Sector 1A (Afd. 1 Zeeland + Afd. 2 
Brabant) gelost met een voornamelijk zuiden wind en het beloofde dus een snelle koers met vlot 
verloop te worden, tenminste dat was de verwachting. De praktijk was toch aanzienlijk anders met 
een concoursduur van bijna 50 minuten en in de avond op diverse hokken nog veel lege bakken. 
 
Nadat Rinus de Lijser in Cadzand om 13:02 uur het concours had geopend, kwam daar vervolgens de 
eerste melding binnen uit onze vereniging en jawel daar stond ie dan, bovenaan de meldingslijst van 
de sector, onze bartender en fondman: Dick Beekman met zijn 2e getekende doffer NL19-1714123 
die met 1.503 m/pm zijn opdracht van 539 km had weten te voltooien @ 13:14 uur, goed voor de 
meer dan verdiende winst in onze vereniging, klasse!! Omdat er geen meldplicht meer is, begon 
vervolgens het lange wachten of deze mooie kras ook op deze positie zou blijven staan. Op 
Walcheren waren er echter uiteindelijk toch nog drie duiven sneller, maar deze 4e plaats is natuurlijk 
een prestatie van formaat, nogmaals van harte Dick, deze pakt niemand je meer af: geweldig!! 
 

 
  Souzay-winnaar 19-123, wat een prachtige uitstraling!! 



 

Ik vroeg Dick naar de stamboom en wat meer info over de winnaar en kreeg de volgende info: 
gekweekt door kameraad Gijs Baan uit doffer NL18-1817780 Gebr. Leideman x duivin BE15-6285885 
Rik Hermans. De doffer word gespeeld op klassiek weduwschap en kan met wind in de staart 
uitschieters maken volgens zijn baas. “Ik had de duiven wel rond die tijd verwacht, maar niet bij 
mezelf” aldus een bescheiden Dick. Toen hij de 123 zag arriveren, was het hem wel gelijk duidelijk 
dat het hier om een vroege moest gaan. “Voor mij is dit een opsteker, want dit seizoen gaat met ups 
en downs“ Op zijn favoriete discipline de grote fond, behaalde Dick vorige week nog een mooie 10e 
prijs van Zeeland op de seizoensopening vanuit Bergerac (Libourne). Met de inbreng van jonge 
duiven van Patrick Noorman en Gijs Baan en “nieuwe” kweekduiven van Richard van den Bos hoopt 
Dick zijn programma-ambities stap voor stap weer meer leven in te kunnen blazen. Met daarnaast 
zijn aanstaande pensioen in zicht, mooie vooruitzichten dus aan de Nieuw Vlissingseweg. Ga ervoor 
Beek, dan gaat het je zeker lukken, succes en geniet van deze mooie scalp Souzay. Dorst !!! ;-) 
 

 
 

Overige mooie prestaties PV de Combinatie op deze vlucht Souzay Champigny zijn: 
 

- Comb. Huige-Schotanus: 9e NPO + Sector met hun 2e getekende doffer 19-005, die daarmee 
al zijn 3e tekstnotering in zijn vliegcarrière weet te behalen, super!! Verder ook een topuitslag, 
met in verenigingsverband 6 v/d 7 in de prijzen! 

- Gijs Baan: 10e NPO + Sector en ook Gijs kreeg ze goed 11 v/d 20 in de punten in de club. 
- Simon Jasperse: een mooie 16e NPO + Sector met zijn mooie blauwe doffer “Spetter”. 
- Patrick Noorman: “Oilgirl 475” op kop hier aan plek 18 NPO + Sector en een mooie uitslag met 

50% prijs (6 v/d 12). 
- Ook een dikke voldoende voor de 1e getekende van Piet Geijs en de 2e getekende duif van 

Amer en Yaser Al Housini op respectievelijk 22e en 23e NPO + Sector, chapeau. 
 
Tot de volgende afspraak, over 2 weken met Argenton op de rol. Ook deze week weer een vol 
programma met opleer Oudenaarde, marathon ochtendlossing Bordeaux en midfond Chateaudun, 
iedereen weer veel succes gewenst! Groeten Erwin Houmes 


