
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Fontenay 13 augustus 2017 

259 duiven in concours 
  Winnaar: Peter Borremans, Oost Souburg 
 
Midfond jong Fontenay; na een dag uitstel uiteindelijk een mooie koers! 
 
Afgelopen zaterdag stond de 2e midfondvlucht voor de jonge duiven op de kalender gepland vanuit 
Fontenay-sur-Eure. Diverse storingen en buien zorgden ervoor dat dit concours een dag uitstel nodig 
had. Zondagmorgen om 8 uur kregen de Zeeuwse duiven er dan toch het startsein met een 
noordwesten wind als recept voor hun thuisreis. Net als 2 weken geleden op Pithiviers werd het ook 
nu weer een voornamelijk Zeeuws Vlaams feestje met wederom de Axelse combinatie Derycke-
Schieman als provinciaal winnaar, die hebben ze duidelijk op scherp zitten; knap werk! 
 
Voor winst in onze club moeten we zijn bij Peter en Peter Borremans in Oost Souburg, waar om 
12:48:54 uur de NL17-3707653 het elektronisch systeem doet wakker schrikken en aftikt met 1291 
m/pm over 373 km. Goed voor de zilveren plak in samenspel 7 van 676 duiven. Alleen de hoofdvogel 
van de combinatie  Meulmeester uit Arnemuiden weet op Walcheren de 1300 m grens te 
overschrijden (12e prov. met 1309 m/pm.) De 653 van Borremans vinden we terug op de 51e plaats 
in de provinciale uitslag van 3.306 duiven.  
 

 
  Fontenay-winnares 17-653 



De vuilblauwe duivin 653 die eerder in de club een 25e prijs won van Pont St. Maxence tegen 420 
duiven en een 46e stek op Roye van 503 duiven, werd gekweekt uit doffer NL14-1116286, een zoon 
van de prachtige samenkweekkoppeling van hun eigen stamvader 09-131 (vader van o.a. 1e NPO 
Argenton bij Traas en volle broer van het “Roodoogje” van Koen Minderhoud) x het stammoedertje 
05-879 van Gijs Baan. Moeder van de 653 is de NL14-1934508, zij werd aangeschaft bij GPS te 
Elshout waar Peter jr. haar zelf uitzocht in de rijke kweekstal. Deze 508 is een 100% Vandenabeele-
product uit koppeling “New Bliksem” x “Dochter Rudy”. De winnares herbergt zodoende een 
stamboom om je vingers bij af te likken en het lijkt me dan ook niet onwaarschijnlijk dat we van dit 
jonge talent nog meer gaan horen. 
 
Hieronder een tweetal foto’s van de Borremansen met naast de winnares 653 ook haar nestbroer 654 
die op Fontenay de 5e prijs in de verenigingsuitslag wist te bemachtigen. 
 

   
     Rechts Peter jr. met de sierlijke winnares   Links Peter Sr. met nestbroer 654 
 

Mannen gefeliciteerd met deze overwinning en succes op het vervolg! 
 
Deze vlucht geen uitblinkers in de club in de categorie 50% of meer. Het concours bedroeg een 
kleine drie kwartier en is bij mijn weten goed verlopen. 
 
Succes allen; aanstaande zaterdag op natour Peronne… 
 


