
P.V. de Combinatie 
Dagfond, La Souterraine 24 juni 2017 

236 duiven in concours 
  Winnaar: Peter Borremans, Oost Souburg 
 
NPO La Souterraine; nattigheid onderweg, maar dat deert een echte winnaar niet!! 
 
Afgelopen zaterdag stond voor Zeeland met La Souterraine wederom een mooie klassieker op het 
dagfondprogramma, de 3e vlucht op dit onderdeel. Om 7:15 uur werden de duiven er gelost en voor 
deze opdracht kregen onze gevleugelde vrienden te maken met een licht veranderlijke/voornamelijk 
ZW-wind. Na een zonnig/licht bewolkt begin in Frankrijk werden de omstandigheden in de laatste 
fase steeds lastiger vanwege de diverse regenbuien in België en Zeeland.   
 
Degene die zich niets (of ieder geval heel weinig) van deze lastige omstandigheden aantrekt is de 
jaarling krasdoffer NL16-1578183 van vader Peter en zoon Peter jr. Borremans uit Oost-Souburg. 
Deze als 3e getekende gekorfde weduwnaar arriveert om 13:54:50 uur op de hokken aan de Cornelis 
van de Perestraat en laat 1504 m/pm noteren over zijn 601 afgelegde kilometers. Deze geweldige 
prestatie is goed voor winst in onze vereniging van 236 duiven, het zilver in samenspel Walcheren 
van 645 duiven en een prachtige plaats 4 in de afdeling en bijbehorende teletekstnotering op deze 
NPO-vlucht met 2.711 deelnemende duiven!! Een voorlopig hoogtepunt in de vliegcarrière van dit 
nog jonge racetalent die aan een sterk seizoen bezig is. Hij vloog eerder in het huidige seizoen 
namelijk al de volgende vroege prijzen: een 2e van het samenspel op vitesse Roye van 1.796 duiven, 
de 125e NPO Issoudun van 6.607 duiven en een 45e NPO Argenton van 3.757 duiven. Met zijn 
prestatie van afgelopen zaterdag op La Sout zodoende een 100% score op de dagfond tot nu toe 
voor de 183, ik ben benieuwd wat deze krachtpatser (die als jonge duif als beste prestatie een 10e 
prijs Pont St.Maxence van 375 duiven op zijn cv heeft staan) nog meer in petto heeft, we gaan hem 
zeker volgen!! 
 

  
     La Sout-winnaar 183         2x teletekst op 3 vluchten voor Borremans!! 

 



Dat de 183 het kopvliegen van geen vreemde heeft wordt duidelijk wanneer we zijn indrukwekkende 
stamboom erbij pakken! Zijn vader is kweekdoffer NL11-3038912, een zoon van de geweldenaar 
“Charley” van Comb. Traas (o.a. 1e Nat. doffer WHZB 2010 + 1e NPO Chateauroux 2.884 duiven) x 
“Dochter Aira” afkomstig van Gebr. Scheele. Moeder van de 183 is de NL15-1886832, een dochter 
van topkweker “De 131” (o.a. vader van 1e NPO Argenton van 2.984 duiven), die op zijn beurt weer 
een zoon is van stamduif “De Blauwe 522” van Koen Minderhoud x wederom een duivinnetje van de 
grootmeesters uit Terneuzen; “Zus 800” van Gebr. Scheele. Aan kwaliteit in de bloedlijnen van de 
183 dus geen gebrek! Peter jr. doet inmiddels al enkele jaren aan samenkweek met duivenmaat 
Ronald Traas op het kweekhok in de tuin bij Peter en volgens hem gaat dit nu steeds meer zijn 
vruchten afwerpen. 
 
De dagfond was voor dit seizoen het absolute hoofddoel om goed op te presteren voor deze 
fanatieke melkers. Nu Peter senior sinds kort van zijn pensioen mag genieten en dus meer tijd heeft 
voor de duiven, mogen we rustig concluderen dat de heren Borremans hierin vooralsnog meer dan 
slagen met hun mooie selectie weduwnaars, kijkend naar de volgende rapportcijfers: 

- NPO Issoudun : 4e NPO (2e get.) 
- NPO Argenton : 12e NPO (2e get.) + 26e NPO (1e get.) 
- NPO La Souterraine: 4e NPO (3e get.) + 21e NPO (2e get.) 

In de provinciale tussenstand voor het hokkampioenschap staan ze dan ook voorlopig op de 1e 
plaats, veel succes met het vervolg op de overige vluchten mannen en nogmaals proficiat met deze 
La Sout-scalp!! 
 
In de vereniging bedroeg de concoursduur van deze uitvoering La Souterraine iets meer dan een half 
uur, maar ondanks de lastige weersomstandigheden kunnen we niet spreken van een slecht verloop. 
Uitblinkers in de club met 50% of meer: 

- Peter Borremans met 11 v/d 21 in de prijzen en 4 provinciale kopduiven! 
- Mark Bugajski met 6 v/d 10 in de prijzen en 3 provinciale kopduiven (helaas net geen 

teletekst, 11e NPO)! Daarbij als 2e aankomst zijn favoriet en blikvanger van vorig seizoen 
“Ties”, toen goed voor 3x de 1e prijs! Mark pakt zijn bovenste 2 getekenden aan de 11e en 34e 
prijs provinciaal; top!! 

- Koen Minderhoud met 8 v/d 16 in de prijzen en wederom zijn super jaarlingduivin 360 voorop, 
deze dochter van de “Geeloger” won vorige week nog het midfondconcours (SS7) vanuit 
Orléans, chapeau! 

 
 
Op naar komend weekend maar weer, met als het weer het toelaat weer een druk programma.. 
Iedereen alvast veel succes gewenst op ZLU Agen en/of midfond Chevrainvilliers en/of de start met 
de junioren! 
 


