
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Issoudun 27 mei 2017 

442 duiven in concours 
  Winnaar: Peter Borremans, Oost Souburg 
 
NPO Issoudun; gelijk een taaie dobber voor de kiezen bij de start dagfondseizoen 2017 
 
Afgelopen zaterdag was het dan zover; de start van een nieuw dagfondseizoen, iets waar veel van 
onze clubgenoten alweer enkele weken reikhalzend naar uitkeken. Voor onze afdeling vervlogen  
vanuit Issoudun, waar het 6.607 Zeeuwse duiven tellende peloton om 7:15 uur de vrijheid kreeg met 
een voornamelijk ZO-wind als recept. Met daarbij flink zomerse omstandigheden beloofde het gelijk 
een pittige vlucht te worden. 
 
Voor een overwinning in onze sterke club moet je van goede huize komen en die eer is weggelegd 
voor de 2-jarige krasdoffer 15-1761846 van vader en zoon Peter Borremans uit Oost-Souburg. Deze 
als 2e getekende gekorfde weduwnaar is het die om 13:14:44 uur zijn opdracht van 515 km weet te 
voltooien met een snelheid van 1.432 m/pm. Naast winst in de club is deze prestatie goed voor een 
2e plaats in ons samenspel 7 van 1.429 duiven en provinciaal een prachtige 4e NPO van 6.607 duiven 
en zodoende goed voor een mooie teletekstnotering!! 
 



  
 De prachtige winnaar Issoudun!    3x PV de Combinatie; top!! 

 



Dat het met de vorm wel goed zit, had de 846 al meerdere keren laten zien dit seizoen. Zo won hij 
o.a. ook al een 3e in het samenspel op vitessevlucht Roye van 1.796 duiven, een 27e stek op Pont 
St.Maxence van 1.891 duiven en de 57e provinciaal op midfond Chevrainvilliers van 7.876 duiven; 
simpelweg klasse!! Als jaarling mocht de 846 o.a. een 8e Roye van 1.160 duiven (SS7) noteren, 
alsmede een 38e provinciaal Souppes van 3.865 duiven en een 4e prijs in de club van Pontoise van 
174 duiven. Deze mooie kras werd door Peter gekweekt uit kweekdoffer 12-1679444 “Speedy 444” 
een zoon van de oude stamvader Speedy. De moeder van de 846 is een product uit twee 
rechtstreekse duiven van de Comb. Traas en in haar stamboom vinden we de bekende namen van 
o.a. “Charley”, “Veronique” en de koppeling 666 Henk Melis x Naomi; kortom toplijnen!  
 
Peter en Peter nogmaals gefeliciteerd met dit huzarenstukje en veel succes in het verdere seizoen! 
 
Overige uitblinkers/topnoteringen in onze club op deze vlucht waren: 

- Ko Marteijn met zijn topduif 11-977 “Trigger”, die de 6e NPO weet te bemachtigen. Voor deze 
blauwe krachtpatser inmiddels zijn 3e teletekstnotering in zijn loopbaan; chapeau en van harte 
gefeliciteerd!! Ko pakt er in de club 13 v/d 23 in de prijzen. 

- Bram en Tom Beekman, de vitessebeulen die nu ook op de dagfond laten zien waartoe hun 
duiven in staat zijn! De absolute uitblinkers met een 100% score met 4 v/d 4 en ook hier geen 
onbekende duif aan de kop; 13-444 “Rooie Adwin” die voor de eerste keer op de dagfond 
gekorfd werd behaald een 8e NPO en zodoende ook teletekst; je kunt minder debuteren!! 

- Comb. Wielemaker met 3 v/d 6 in de prijzen en Leo Daane met 5 v/d 9 in de prijzen. 
- Joshua Hoek scoort weliswaar geen 50% prijs, maar behaald met maar 5 duiven mee toch 

knap een 40e en een 51e provinciaal; zeer netjes! 
 
A.s. zaterdag staat midfond Fontenay op het programma, iedereen weer veel succes gewenst! 
 


