
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Fontenay 26 augustus 2017 

192 duiven in concours 
  Winnaar: Peter Borremans, Oost Souburg 
 
Midfond jong Fontenay; een pittige vlucht met een bekende winnares! 
 
We beginnen deze reportage met een citaat uit de vorige vluchtreportage Fontenay:“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.”  We zijn 2 weken verder en 
afgelopen zaterdag stond er wederom Fontenay op het programma voor de jonge duiven, het 3e 
concours op het onderdeel midfond. En net als de vorige editie is het ook nu weer de dekselse  
duivin NL17-3707653 van vader en zoon Peter Borremans die iedereen in de club te snel af is; een 
zeer knappe prestatie!! 
De duiven werden zaterdagmorgen om 10:15 uur gelost met een westnoordwesten wind in een 
gezamenlijke lossing met de afdelingen 5 (Zuid-Holland) en afdeling 6 (Noord-Holland). Ofwel een 
klein clubje Zeeland (2.934 duiven), een nog kleiner clubje Noord-Holland (1.385 duiven) en een 
serieus aantal duiven van Zuid-Holland (13.018). 
 
De 653 arriveert zaterdagmiddag om 15:14:42 uur en voltooid haar opdracht van 373 km met een 
snelheid van 1.244 m/pm. Waar ze op de vorige midfondvlucht nog zilver scoorde in ons Walcherse 
samenspel, neemt ze nu niet met minder genoegen dan de gouden plak en wint van 654 duiven. 
Provinciaal vinden we haar terug op plaats 25 van 2.934 duiven. In de gezamenlijke uitslag met 
afdeling 5 en 6 is de prestatie van de 653 goed voor een 359e plaats van 17.397 duiven! 
 

   
Links op de rand van het bad de 653  Winnares 653 is verliefd!  



 
De winnares die op de deur gespeeld wordt, is samen gelopen met haar eigen nestbroer 654 en 
heeft de motivatie duidelijk op orde, ze werd dan ook als 1e getekende gekorfd en maakte de 
verwachtingen absoluut waar! Peter kweekte haar 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 en is een 
exponent van de sterke Vandenabeele-stam en komt uit koppeling “New Bliksem” x “Dochter Rudy”. 
 

 
  Fontenay-winnares 17-653 

 
Mannen nogmaals proficiat met deze overwinning en veel succes op het restant van het seizoen! 
 
Deze vlucht kende in de club een ietwat moeizaam verloop en in de categorie 50% of meer deze 
keer een tweetal uitblinkers: Peter en Peter pakten er 14 v/d 27 in de punten en Bram en Tom 
Beekman 2 v/d 4. 
 
Het einde van het seizoen komt nu sterk in zicht. Succes allen; aanstaande zaterdag op natour Pont 
St. Maxence… 
 


