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Ze doet het weer! Ik hoor u al denken wie doet 
het weer? Nou de Super duivin"(20-1771097) van 
Comb Pietersen/van Zwol/Berghuis ze wint na La 
Ferte-Saint-Aubin nu ook de vlucht vanuit 
Vierzon in de Fondclub Gooi & Eemland. 
Naast deze 2 overwinningen speelt ze ook nog 
eens op Salbris de 5e tegen 1221 duiven en op 
Nevers de 12e tegen 699 duiven in de fondclub. 
Kijken we verder dan de fondclub pakt ze 2 regio 
overwinningen in Noord van Afdeling 7. In de 
afdeling vliegt ze 3x bij de eerste 20 Npo 
namelijk 11e-17e en 18e Npo, Nu snap u vast wel 
waarom ik haar Betitel met "de Super duivin" Zij 
komt uit de "41" een laat doffertje die eigenlijk 
niet gespeeld is maar wel goed bloed bezit. 
De "41" komt uit de vale vechter hij won een 1e 
Npo vanuit chateaudun en stond op de "147". De 
"147 en de "41" hebben dezelfde moeder 
namelijk de "077"deze duivin werd aangeschaft 
bij G&H calis en is afkomstig uit de rode 
chateauroux lijn. De moeder van de "097" is de 

"66"zij is afkomstig van Cor v/d Heide en komt uit Willem de Bruijn duiven. Inmiddels staat de 
"097"bovenaan in het duifkampioen klassement,Gaat zij deze winnen? Als ze zo doorgaat vermoed ik 
van wel.  
 
Maar wie schuilt er nu toch achter deze combinatie? De combinatie bestaat uit Gert Pietersen en Toon 
Berghuizen (Cas van Zwol is helaas in 2019 overleden) maar blijft zo wel verbonden aan de 
combinatie. De combinatie bezitten 3 hokken van allen 4,5 meter. Aan de start van dit seizoen 
begonnen ze met 20 vliegers, 5 weduwnaars en 15 duivinnen. Door een slecht jongen seizoen vorig 
jaar kwamen ze flink wat doffers te kort  en moeten ze zich improviseren hier mee. Aankomend jaar 
zal dat anders zijn want de combinatie heeft dit jaar meer Jongen duiven dan normaal op de hokken, 
30 voor de jongen tour en 50 voor de nalijn. Op deze manier hopen ze weer genoeg aanvulling te 
krijgen voor 2023. 
 
De duiven worden gevoerd met beijers all in one en gaan als het kan wekelijks in de mand. De 
combinatie speelt het liefst dagfondvluchten en zoals u kunt lezen gaat dit ze goed af want ook hun 
prijs pergentage is hoog, 32 van de 40 ingezetten duiven vliegen prijs op een hoger niveau dan de 
fondclub. Wie gaat de combinatie van het kampioenschap afhouden? Of pakt de "097"nog een derde 
overwinning in de fondclub? Na Issoudun weten we het! 
 
We wensen de combinatie nog heel veel succes!  
 
 
Jacco van Grol 
 


