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Gijs Baan  
Generaal Hokkampioen totaal 

Afdeling Zeeland ’96
Middelburg –  Kampioen worden is moeilijk 
maar kampioen blijven is nog veel moeilijker. 
Gijs Baan hoort bij die zeldzame categorie 
sportmensen die bewezen heeft dat te kun-
nen. Voor die enkeling die nog niet goed op 
de hoogte is stel ik hem nog kort aan u voor.

De liefhebber
Gijs, inmiddels 58 jaar, woont met zijn gezin 
in een sfeervolle door hem zelf verbouwde 
woning in de “Nieuwe Buurt”. Een enigszins 
misleidende naam voor deze al wat oude-
re volksbuurt, waar veel woningen nog een 
ruime tuin hebben. Zo ook bij Gijs die vol-
doende ruimte heeft in de tuin om de dui-
vensport goed te kunnen beoefenen. Gijs 
heeft een fulltime job in de bouw. Reeds als 
jongen is Gijs via buurtbewoners en vrienden 
in contact gekomen met de duivensport. In 
zijn jeugd was hij al lid van de “Telegraaf” te 
Middelburg. Later is hij in combinatie gaan 
spelen met zijn vriend Dick Beekman. Deze 
combinatie Baan-Beekman was zeer succes-
vol bij de toenmalige Afdeling Zeeland Zater-
dagvliegers met o.a. 5 a 6 eersten provinciaal 
en mooie kampioenschapstitels. Begin jaren 
’90 is Gijs voor zichzelf verder gegaan en is 
Dick tijdelijk gestopt. 
In 2012 schreef ik ook een reportage over 
Gijs voor De Duif omdat hij toen ook Generaal 
Hokkampioen van de Afdeling werd en zelfs 
ook de titel Generaal Asduif van Afdeling Zee-
land op zijn naam schreef. Reeds voor sei-
zoen 2012 was begonnen had Gijs aan zijn 
vrienden kenbaar gemaakt dat hij voor de titel 
Generaal Hokkampioen van de Afdeling zou 
gaan en sterker nog dat het ook zou lukken 
liet Gijs weten. Dat riekt natuurlijk naar groot-
spraak. Maar iedereen die Gijs kent weet dat 
grootspraak het laatste is wat je van hem te 
horen krijgt. Nee, sinds hij op eigen kracht 
doorging heeft hij gestaag gebouwd aan zijn 
kolonie. Rond 2011/2012 mocht hij vast stel-
len dat zijn kolonie voldoende kwaliteit bezat 
en gerijpt was om te gaan voor de titels. We 
gaan eens kijken hoe dat zit.

De duiven
Als allround speler beschikt Gijs over een 
behoorlijk aantal duiven c.q. hokken. In het 
vervolg van deze reportage zal telkens onder-
scheid gemaakt worden tussen de program-
maduiven en de fondduiven.
Voor de programmavluchten heeft Gijs vier-
entwintig koppels vliegduiven, ongeveer 13 
kweekkoppels en uit die lijn worden er onge-
veer zestig jonge duiven gekweekt voor eigen 
gebruik. 
De basis van deze kolonie programmaduiven 
is reeds gelegd in begin van de jaren 2000. 
De rode soort van Ad van Merrienboer kwam 
op het hok. In deze soort nogal wat bloed 
van de destijds bekende ‘rode vossen’ van Al-
bert van der Flaes. De NL04-0415695 “Rode 
Merrienboer” ontpopte zich tot een bijzonder 
goede kweker en stamduif. In 2005 haalde 
Gijs twee duivinnen bij Peter Borremans uit 
Oost Souburg. Dat was soort Vandenabee-

le/Koen Minderhoud/Gilles de Nooijer. Met 
name de NL05-1485879 was een kweektalent 
en vormde samen met “Rode Merrienboer” 
een gouden stamkoppel. Ook reeds in die 
periode is er wat gehaald bij Koen Minder-
houd. In 2010 en 2011 klopte Gijs nog eens 
aan bij Koen en met name de NL10-1766546 
en zijn zus NL10-545 mogen we samen met 
de NL11-3038419 ook als stamduiven zien 
in de kolonie van Gijs. Dat zijn kleinkinderen 
van ‘de Gebroken Vleugel’ (vader van de 
“Geeloger”) van ‘ Engels duifje 552’ en van 
de ‘Inteelt Wittenbuik’ en dan heb je toch zo 
wat van het allerbeste van Koen Minderhoud 
genoemd. “In feite zitten er momenteel twee 
zeer goede kweekkoppels gevormd met deze 
duiven van Koen” vertelt Gijs. Het bloed van 
al deze genoemde duiven loopt als een rode 
draad door de gehele kolonie programmadui-
ven. De laatste jaren haalde Gijs regelmatig 
wat bij. Daarvan wil hij volgende noemen 
waarvan de ene nog wat meer moet bewijzen 
dan de andere. Enkele van Albert Derwa, ook 
enkele van Jan en Rik Hermans uit de lijn van 
hun bekende ‘Propere’. Gijs kreeg ook enkele 
duivinnen van Danny de Voogd in bruikleen, 
waaronder een dochter Geeloger van Koen 
Minderhoud, die hij uiteraard tegen zijn beste 
kwekers zette. De jongen eruit zijn voor het 
kweekhok. In 2017 werden ook nog twee zo-
merjongen gehaald bij Gebr. Leideman. Met 
clubgenoot Peter Borremans wordt overigens 
ook regelmatig wat geruild of er wordt samen 
gekweekt.

Voor de fond zitten er negentien vliegkoppels 
op een apart hok. En zes à zeven kweekkop-
pels houden voor deze discipline de beste 
bloedlijnen in stand. De basis van deze ko-
lonie is gevormd met duiven van Gebr. Din-
gemanse, Arnemuiden, Cees Suikerbuyck, 
Verweij-de Haan en van wat later ook van 
Jos Pepping.

Verzorging en huisvesting
De programmaduiven, zowel oude als jonge, 
zijn gehuisvest op een tuinhok met zadeldak, 
gedekt met pannen. Een halfopen plafond en 
bij de spoetniks een klein, overdag mogelijk 
openstaand raam, zorgen voor de verluchting. 
Het hok is niet voorzien van een gang voor 
de afdelingen en ook niet van volières. Op de 
vloer ligt bij de vliegdoffers en de jonge duiven 
het gehele jaar een laag bonenstro die een 
maal per jaar wordt ververst. De vliegduivin-
nen worden ook los op het hok gehouden. 
Ze zitten in het seizoen op ‘ kapelletjes’ van 
elkaar afgeschermd met een tussen schot. 
Op de vloer van dat hok liggen vloerroosters. 
In de winter worden de woonbakken van de 
vliegdoffers dichtgemaakt met een plaat. De 
duiven rusten dan in een rek met kleine vakjes. 
Tijdens de kweek en het vliegseizoen worden 
de woonbakken elke dag schoongemaakt.
Afgelopen seizoen zaten er ook enkele vlieg-
duiven tussen de jongen van de fondkoppels 
op een hok annex volière met open voorfront 
en die vlogen daar ook goed op.

Voeren vindt Gijs heel belangrijk. Hij gebruikt 
als basisvoer de seizoenmengelingen van 
Paloma en Van Camp. Daarop worden nog 
andere handelsmengelingen bijgemengd. Gijs 
is voorstander van een ruim percentage rode 
mais in het voer. De programmaduiven wor-
den twee maal daags gevoerd in de gezamen-
lijke voerbak op de vloer.
In het stille seizoen wordt na de rui ongeveer 
25 % gerst bijgemengd. In die periode ook 
elke dag knoflook in het drinkwater. De drink-
potten worden iedere dag bijgevuld, maar wel 
een maal per week helemaal schoongemaakt. 
Als ze kweken wordt uiteraard ruim gevoerd 
en tijdens het vliegseizoen als volgt. Als ze 
klaar zijn met eten in de gezamenlijke bak gaat 
Gijs terug naar het hok. De doffers krijgen dan 
in hun bak allemaal een beetje snoepzaad, 
daarna weer een rondje langs de bakken met 
wat Tovo en naar het eind van de week volgt 
dan nog een rondje met wat hennep. Ook krij-
gen ze iedere dag 7 a 8 pinda’s. Als ze thuis 
komen van de vlucht ook weer ruim voer met 
de basismengeling. Begin van de week wordt 
dan wat krapper gevoerd en naar de inkorving 
toe geleidelijk wat meer. Voedingssupplemen-
ten en bijproducten worden als volgt verstrekt. 
Bij thuiskomst van de vluchten elektrolyten 
in het water ook knoflook en er wordt ook 
biergist verstrekt. De zondagmorgen krijgen 
ze oliën en eiwitten van Beck’s. Ook op zon-
dag Usne Gano van Röhnfried in het water. 
Begin van de week twee dagen Hexenbier van 
Röhnfried. Avipharm en Mumm van Röhnfried 
worden ook volgens voorschrift gebruikt. In 
het vliegseizoen wordt wel met twee stel 
drinkpotten per hok gewerkt, die om en om 
gebruikt worden.
Baden doen de duiven een maal per week de 
zondag. Het bad is geplaatst op een plateau 
voor het hok. 

Medisch wordt zoveel mogelijk preventief ge-
handeld. Naast de verplichte paramyxo enting 
worden alle duiven, jong en oud, ieder jaar 
opnieuw geënt tegen pokken met het kwastje. 
In oktober of november krijgen de duiven een 
kuur tegen paratyfus. Ieder jaar afwisselend 

met een ander product. Daarna volgt nog een 
enting met control boost (oraal). In de perio-
de tussen de kweek en voor dat het seizoen 
begint krijgen de vliegduiven nog een kuur 
van zeven dagen met Baytril. Als het seizoen 
is aangevangen krijgen de duiven een week 
voor de eerste Dagfondvlucht een Spartrix 
opgestoken. Dat wordt in het seizoen even-
tueel nog maximaal een maal herhaald tenzij 
er echte problemen zouden zijn. Een vast me-
disch schema of periodieke kontrole is er dus 
niet. Gijs grijpt wel direct in of raadpleegt de 
dierenarts als er wat is. Afgelopen seizoen zag 
Gijs een lichte terugval in de conditie, wat een 
minder resultaat te zien gaf. In dit geval kregen 
de duiven toen drie dagen een product tegen 
luchtweginfecties en de trein stond weer op 
de rails. Een druppeltje tegen luis/worm wordt 
ook gebruikt. 

De fondduiven zitten op een apart hok wat is 
ingebouwd in een bergplaats. Voor het hok 
bevindt zich een ruime, gedeeltelijk dichte voli-
ère. Op de vloer liggen roosters. De uitgangs-
punten bij de verzorging en de medische kant 
zijn hetzelfde als bij de programmaduiven. 
Maar omdat hier op nest gespeeld wordt (zie 
hieronder bij spelsystemen) uiteraard een an-
dere manier van voeren en zeker ook minder 
en aangepast gebruik van de extra’s als voe-
dingssupplementen en bijproducten. Voeren 
dus in de gezamenlijke voerbak maar duiven 
die ingekorfd gaan worden krijgen extra voer 
in hun woonbak. De dag voor inkorven voor 
een fondvlucht steekt Gijs de duiven die mee-
gaan een Spartrix op. 

De kweekkoppels zitten verdeeld in een hok 
met een deels open voorfront en een hok met 
daarvoor ook een ruime, deels dichte volière. 
In deze hokken ook vloerroosters. De woon-
bakken ende volière vloer worden ook hier 
goed schoon gehouden.

Spelsystemen
Programmaduiven

Met de programmaduiven wordt dubbel we-
duwschap gespeeld. Deze worden tussen 

NL14-1116318
Generaal Asduif Samenspel 7 en 3e in Afd. Zeeland 2017.

Vader : NL10-1766546, rechtstreeks van Koen Minderhoud.
Komt uit NL08-1624994 (uit NL97-1131420 superkweker 
‘Inteelt Wittenbuik’ x 02-0208743 ‘Orleansduifje’) 
x NL08-3812001 ‘Sproetje 001, halfzus ‘Geeloger’ 
(uit NL05-0514804 ‘Gebroken Vleugel’ 
x BE05-6447552 ‘Engels duifje 552’).
Moeder : NL08-3807570 ‘de 570’.
Komt uit NL04-0415695 “Rode Merrienboer” 
x NL05-1485879 “Stammoedertje” van 
Peter Borremans.
De NL14-318 won haar titel met 
17 prijzen met totaal 11637 punten. 
Frappant is dat haar nestmaat 
een doffer de NL14-319 in 
2015 exact dezelfde 
Asduiftitels 
be- 
haalde.

NL14-3413221
1e Prov. Pontoise 4861 d.
10e Niergnies  8742 d.
2e Quievrain  994 d.
19e Pont St. Maxence 9148 d.
2e Chateauroux  518 d.
3e Generaal Asduif in Samenspel 7 dit jaar

Vader : NL11-3038419, rechtsreeks Koen Minderhoud.
Komt uit NL10-3011242 (uit ‘Gebroken Vleugel 
x ‘Engels duifje 552’) x NL10-3011171 
(uit “de 017” x 05-670 dtr, “522”).
Moeder : NL10-1766545, 
rechtstreeks Koen Minderhoud.
Ze is een volle zus 
van de NL10-546 
(vader 14-318)
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Bestel de fi lm online via www.duivenverkoop.nl 

In de vierde fi lm van PigeonPixels gaan we bij niemand minder dan Gerard Koopman 
op bezoek. Nog niet zo lang geleden maakt deze grootmeester zijn debuut op de 
grote fond, vooral met dank aan zijn stamvader ‘Red Bullens’ bereikte hij in 2016 

een voorlopig hoogtepunt met het behalen van het 1e nationaal onaangewezen NPO 
marathonkampioenschap. Dit jaar werd hij 2e nationaal onaangewezen NPO mara-
thonkampioen, ongekend! In deze fi lm vertelt de grootmeester uit Ermerveen alles 
over zijn handelwijze voor de zware vluchten. Een zeer succesvolle methode getuige 
zijn nationale titels en spektakeluitslagen, onder meer drie afdelingsoverwinningen 

in 2017! Deze fi lm is ook uiterst leerzaam voor niet-fondspelers!

Gerard Koopman: 
Marathon Special!

De nieuwste fi lm van PigeonPixels is uit:

Kerst en Nieuwjaar gekoppeld. Ze kweken 
allemaal twee jongen. Eitjes van de kwekers 
worden bij een aantal vliegkoppels uitge-
broed. Als de jongen ongeveer zestien dagen 
oud zijn gaat er een met de duivin naar het 
jonge duivenhok. Het andere jong wordt door 
de doffer opgekweekt. Eind februari zitten de 
duiven na het spenen van de jongen dan weer 
‘los’. Eind maart worden ze opnieuw gekop-
peld. Ze komen met eieren maar deze worden 
vervangen door kunsteieren. De duiven broe-
den dan twee tot drie weken. Gijs ziet hierbij 
geen extra problemen met de pennenrui. Aan 
het begin van deze periode worden de duiven 
twee maal opgeleerd, een maal tot Lewedorp 
en een maal tot Kapelle. Ze gaan dan ook 
gelijk mee op het Vitesse programma van de 
Afdeling, dus de eerste drie a vier weken op 
nest. Daarna gaan de duivinnen naar hun hok 
en zit alles op weduwschap. Aan huis trainen 
de duiven een maal daags en dat is als Gijs 
van zijn werk thuis komt vanaf ongeveer kwart 
voor vijf. De training word niet echt nauwlet-
tend gevolgd want Gijs maakt in die tussentijd 
het hok schoon. Overigens ziet hij snel ge-
noeg of het wel of niet snor zit met de vlieg 
conditie en daar gaat het toch om. Doffers 
en duivinnen gaan nagenoeg elke week mee 
t/m de Dagfond. Maar blindelings wordt zeker 
niet ingekorfd want de duiven moeten er wel 
goed voor zijn, het ‘oog van de melker’ speelt 
hier een doorslaggevende rol. Dat geldt ook 
voor het wel of niet bij elkaar laten komen 
voor de inkorving van doffers en duivinnen. 
Gijs doet dat op zijn gevoel dus soms een 
poos niet en dan weer wel. 
Eind juli worden de duiven weer gekoppeld. 
Met name de duivinnen vliegen dan de Natoer 
op nest op verschillende standen. Maar dof-
fers die er klaar voor zijn gaan dan ook nog 
mee. Gijs koppelt niet alles tegelijk zodat de 
koppels op verschillende neststanden zitten 
tijdens de Natoervluchten. Want ook op de 
Natoer gaat het om goed spel en de punten 
voor de Generale kampioenschappen. 
Daarom speelt hij zijn duivinnen opnieuw in 
door ze voor de serie Natoervluchten (vites-
seafstanden) zelf een aantal malen weg te 
brengen zodat het ‘sprintgevoel’ weer wordt 
aangewakkerd en het werkt.

Jonge duiven
De eerste ronde jonge duiven wordt uiteraard 
verduisterd tot 21 juni. Nadien worden ze bij-
gelicht van 5.30 u. tot 22.45 tot einde sei-
zoen. Daarbij heeft Gijs de hulp nodig van zijn 
vader Piet. Die zorgt ervoor dat de verduis-
tering op tijd gebeurt. Door omstandigheden 
gebeurde dit afgelopen seizoen wat minder 
secuur waardoor op de Midfondvluchten 
voor de jonge duiven de meeste te ver in de 
rui zaten. Piet laat de jongen ‘s morgens rond 
9 u. los. Door zijn werk kan Gijs de jonge 
duiven niet veel opleren. Ze worden ook twee 
maal weggebracht tot aan Lewedorp en Ka-
pelle, maar niet over de Westerschelde. De 
eerste opleervluchten van de Afdeling korft 
Gijs ze ook niet in. Bij die eerste opleervluch-
ten is de massa nog ‘dom’ en ze vliegen alle 
kanten op. Zodra daar wat selectie op zit en 
de meeste wat ingevlogen zijn korft Gijs ze 
gelijk in op de eerste Vitessevlucht. Ze vlie-
gen dan met de grote groep mee naar huis 
en hij raakt er dan niet veel meer kwijt. De 
jonge duiven worden niet gescheiden. Als er 
koppeltjes gevormd worden laat Gijs ze be-
gaan, maar met jongen laat hij ze niet komen. 
Behalve als het naar de laatste Midfondvlucht 

gaat in september dan mag er wel een jong 
in hun nest zijn. De jongen van de fondkop-
pels zitten grotendeels apart en worden goed 
opgeleerd.

Fondduiven
Deze worden gekoppeld in maart. Na tien 
dagen broeden gaan ze weer van elkaar. Ze 
kennen elkaar en hun woonbak dan goed. 
Daarna worden de koppels in groepjes op 
zodanig tijdstip herkoppeld dat ze een jong 
hebben van ongeveer vijf dagen oud als ze 
moeten worden ingekorfd voor een bepaalde 
fondvlucht. Als de duiven thuis zijn van de 
vlucht krijgen ze het jong nog enkele dagen 
terug waarna het wordt verwijderd. De twee-
jaarse en oudere duiven vliegen meestal drie 
overnachtfondvluchten. De jaarlingen een of 
twee. ZLU vluchten worden niet gespeeld. 
De training aan huis is voor deze duiven ook 
een maal daags eind van de dag. Alle duiven 
worden voor de training van het nest gehaald. 
Omdat Gijs goed op schema lag voor het Ge-
neraal Hokkampioenschap van de Afdeling 
waren de resultaten op de fond ook zeer be-
langrijk. Daarom nam hij deze duiven twee 
maal per week mee naar Terneuzen waar 
hij werkt. Het resultaat mocht er zijn en het 
leverde hem tevens het Hokkampioenschap 
Overnachtfond op in zijn Samenspel en ook in 
Afdeling Zeeland en verschillende Asduiven. 
Verder had hij geen goed gevoel bij de condi-
tie van twee van zijn beste fondduivinnen. Hij 
hield ze wijselijk thuis. Met name deze laat-
ste aangehaalde zaken kenmerken de echte 
sportman, er alles voor doen maar ook dur-
ven duiven thuis te houden. Rest mij nog te 
melden dat de ploeg fondduiven wordt inge-
vlogen op het Vitesse en Midfondprogramma 
van de Afdeling Zeeland en de meeste ook 
nog een Dagfondvlucht, in dit geval Issoudun, 
hebben gevlogen. 

Kweekduiven
Er wordt niet in te nauw familieverband ge-
koppeld. Ook wordt er regelmatig om ge-
koppeld. Koppels die reeds meerder goede 
gaven blijven wat langer bij elkaar, maar Gijs 
geeft er de voorkeur aan om de partners van 
die beste koppels regelmatig met elkaar om 
te wisselen. Van sommige beste vliegers blij-
ven er ook wel jongen. Zo behield Gijs op 
gevoel een jong uit een bepaalde vliegdoffer 
en dat jong werd Asduif kampioen Vitese j.d. 
in het Samenspel dit jaar.

Algemeen
Gijs ziet wel toekomst voor de duivensport. 
Als we goed naar elkaar luisteren en in het 
beleid van de bestuurlijke organen eerlijk en 
veilig duivenspel het hoofddoel is. Als voor-
beeld geeft hij dat het hoog tijd wordt de 
vlieggebieden eens te herzien nu het aantal 
duivenliefhebbers helaas sterk gedaald is. 
Stap over grenzen heen en maak zowel in 
de Nationale Sectoren als mede ook bv. in 
de Samenspel indelingen in de Afdelingen, 
vlieggebieden die in het verlengde van de 
losplaatsen liggen zodat zijwinden uit west 
(komt hier het meeste voor) of oost zo weinig 
mogelijk invloed hebben. Honderd procent 
eerlijk krijgen we het toch niet maar we moe-
ten er wel naar streven. Ook de verplichting 
om alles in concours te zetten slaat de plank 
mis volgens hem. In zijn eigen situatie, die 
toch zeker als voorbeeld mag dienen, is er 
weinig tijd om door de week zijn fondduiven 
weg te brengen voor opleren bij de Afdeling 

of bij de opleermogelijkheid in Nishoek. Het 
is voor hem makkelijker om ze in te vliegen 
op het vluchtprogramma van de Afdeling. En 
daar zit nu juist de tegenstelling als je voor de 
Generale titels wil gaan of voor competities 
waar de prijspercentages een belangrijke fac-
tor zijn om eindstanden te berekenen. Verder 
is Gijs zeker positief ingesteld. Hij is lid van 
een grote en sterke vereniging. Bij deze merkt 
hij op het erg jammer te vinden dat Koen Min-
derhoud verhuist naar Westkapelle en uit zijn 
vereniging vertrekt. “Ik heb veel aan Koen te 
danken zegt Gijs, goede raad en goede dui-
ven heb ik van hem bekomen”. Ik was bij een 
liefhebber waar het plezier in de hobby van 
afstraalt, waar vakmanschap en inzet en een 
fijne neus voor de goede duif het kenmerk 
zijn. Gijs en Jacqueline bedankt en een dikke 
proficiat voor de totaal prestaties van de laat-
ste zes a zeven jaar. 

Eindstanden kampioenschappen 
seizoen 2017

Samenspel 7
Vitesse o.d.: Hok onaangewezen 1e, aange-
wezen 4e, totaal 3e. Asduif 3e, 4e, 9e.
Midfond o.d.: Hok onaangewezen 2e, aange-
wezen 2e, totaal 2e. Asduif 8e, 9e.
Dagfond: Hok onaangewezen 4e, aangewe-
zen 8e, totaal 7e. Asduif 6e, 9e.
Overnachtfond: Hok onaangewezen 1e, aan-
gewezen 1e, totaal 1e. Asduif 1e, 2e, 4e.
Vitesse j.d.: Hok onaangewezen 1e, aange-
wezen 1e, totaal 1e. Asduif 1e, 6e, 7e.
Midfond j.d.: Hok onaangewezen 8e, aange-
wezen -, totaal 12e. 
Natoer: Hok onaangewezen 4e, aangewezen 
2e, totaal 2e. Asduif 5e, 6e 
Generaal: Hok onaangewezen 1e, aangewe-
zen 1e, totaal 1e. Asduif 1e, 2e, 3e, 9e, 10e.

Afdeling Zeeland
Vitesse o.d.: Hok onaangewezen 6e, aange-
wezen 11e, totaal 9e.
Midfond o.d.: Hok onaangewezen 3e, aange-
wezen 5e, totaal 4e. Asduif 5e.
Dagfond: hok onaangewezen 3e, aangewe-
zen 11e, totaal 9e. Asduif 4e.
Overnachtfond: Hok onaangewezen 2e, aan-
gewezen 1e, totaal 1e. Asduif 6e, 8e.
Vitesse j.d.: Hok onaangewezen 2e, aange-
wezen 2e, totaal 2e. Asduif 6e.
Natoer: Hok onaangewezen 15e, aangewe-
zen 10e, totaal 11e. 
Generaal: Hok onaangewezen 2e, aangewe-
zen 1e, totaal 1e. Asduif 3e, 6e, 9e.

Beste uitslagen 2017 
in Samenspel resp. Afdeling

Oude duiven.
Quievrain 1898 d. – 1, 2, 5, 6, 7, 11 enz.
(46/27).
Auby lez Douai 1715 d. – 11, 13, 6, 34 enz. 
(45/18).
Niergnies 1715 d. – 4, 5, 15, 17, 28, 31, 38 
enz. (45/26).
Roye 1796 d. – 1, 7, 17, 31 enz. (45/27).
Pont St. Maxence 1891 d. – 7, 19, 25, enz. 
(43/28).
Niergnies 1546 d. – 3, 4, 23, 27, 29, 32, 33, 
36 enz. (34/20).

Chevrainvilliers 1678 d. – 1, 7, 21, 23, 34, 36 
enz. (42/19), 7876 d. – 18, 37, 62, 64, 86, 87 
enz (42/19)
Fontenay s. E. 677 d. – 1, 2, 18, 19, 21, 31, 
32, 35 enz. (28/16), 4126 d. – 1, 2, 37, 38, 40, 
64, 65, 72 enz. (28/24)
Pontoise 861 d. – 1, 37, 38, 39 enz. (23/17), 
4861 d. – 1, 53, 54, 55, 115, 116, 122, 125 
enz. (23/20).
Orleans 765 d. – 17, 23, 25, 38 enz. (30/19), 
4265 d. – 82, 107, 112, 144, 156, 168 enz. 
(30/19)
Fontenay s. E. 503 d. – 5, 6, 38,39 enz, 
(19/11), 2707 d. – 18, 19, 95, 98, 185, 215 
enz (19/14).

Issoudun 1429 d. – 6, 12, 15, 33, 36, 37 enz. 
(32/14). 6607 d. – 12, 24, 29, 112, 119, 120 
enz. (32/19)
Argenton 849 d. – 7, 27, 38 enz. (16/11). 3757 
d. – 7, 36, 50, 190, 235 enz. (16/14)
La Souterraine 645 d. – 19, 23, 32 enz. 19/9), 
2711 d. 52, 59, 86, 124 enz. (19/13).
Chateauroux 518 d. – 2, 4, 11, 15, 17 enz. 
(24/11), 2446 d. 24, 30, 56, 84, 111 enz. 
(24/11).

St. Vincent 195 d. – 9, 11, 32, 34 (7/4), 1082 
d. – 62, 68, 155, 163 (7/4).
Dax 125 d. – 4, 5, 10, 17, 24 (8/5), 839 d. – 31, 
44, 56, 112, 155 (8/5).
Bordeaux 262 d. – 3, 4, 23 enz. (14/5), 1323 
d. – 5, 7, 47, 141 enz. (14/8).
Bergerac 363 d. – 1, 5, 23, 31 enz. (18/8), 
1890 d. – 27, 43, 194, 245 enz. (18/7).

Bij de jonge duiven e/o Natoer ook drie maal 
de 1e prijs in Samenspel 7 tegen gemiddeld 
800 duiven.

Marcel Buijsse

NL16-3612291
1e Prov. Fontenay  4126 d.
3e Roye  9328 d.
27e Pont St. Maxence 9443 d.
13e Auby lez Douai 1715 d.
57e Niergnies 7207 d.

En volle broer van de NL14-3413221.


