
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Melun Andrezel 11 augustus 2018 

237 duiven in concours 
 Winnaar: Peter & Peter Borremans, Oost Souburg 
 
Midfond jong Melun Andrezel; andere wind, andere duiven, of toch niet!? 
 
Afgelopen zaterdag stond 1e midfondvlucht voor de jonge duiven op de kalender, vervlogen vanuit 
Melun Andrezel. Na weken (wat zeg ik?), na maanden noordenwind nu weer eens een bries uit het 
westen. Zaterdagmorgen om 7:45 uur kregen de Zeeuwse duiven er het startsein met overigens 
prachtig weer. Andere wind andere duiven is een uitspraak die we dikwijls te horen krijgen. Vaak 
waarheid, maar niet altijd... Hierover straks meer! 
Op provinciaal vlak valt er voor onze club op deze midfondopening weinig eer te behalen, voor de 
kopprijzen moeten we voornamelijk kijken naar Axel, St. Jansteen, Heikant en Terneuzen. Opvallend  
is tussen het “overkantse” geweld de 13e provinciaal voor Ko van Maldegem in Heinkenszand, een in 
mijn ogen hele knappe prestatie onder deze omstandigheden! 
  
Voor winst in onze club moeten we zijn bij Peter en Peter Borremans in Oost Souburg, waar om 
11:39:50 uur de kras duivin NL18-5180404 (4e get.) afdrukt en 1.373 m/pm laat noteren over haar 
322 km. Goed voor de 5e plaats in CC Walcheren van 622 duiven, de 10e plaats in samenspel West 
van 1.115 duiven en de 133e stek provinciaal van 3.075 duiven.  
 

  
        Melun-winnares “Krasje 404”           Sinds seizoen 2018 officieel op de uitslag : P & P 

 
Krasje 404 zoals de winnares volgens haar stamboom heet was niet aan haar eerste proefstuk toe, 



vorige week op de pittige Pont St. Maxence wist ze ook al een 3e prijs in de club te bemachtigen van 
333 duiven (12e SS West van 1.807 duiven) en datzelfde presteerde ze ook op de seizoensopening 
voor de jonge duiven vanuit Arras tegen 327 duiven (5e SS West van 2.174 duiven). Met recht 
kunnen we hier dus spreken van een serieus talent! Volgens Peter sr. is de 404 geen plezierige duif 
in de omgang en vorige week (Pont) bleef ze geruime tijd buiten zitten voor ze zich liet constateren. 
Om die reden durfde hij het ook niet aan het duivinnetje getekend te zetten, maar ondanks de totaal 
verschillende omstandigheden ook nu weer een topprestatie zodoende voor de 404. Duiven die vroeg 
op de klep vallen worden op deze manier vanzelf “aangenaam” lijkt mij, niet waar Peter? ;-) 
 
De Borremansen kweekten hun uitblinkende krasje uit doffer NL12-1689618 “De 618 broer 800” x 
duivin NL16-1875246 “Harry-duifje”. De 618 is een rechtstreekse van Gebr. Scheele uit Terneuzen en 
zoon van topkwekers “Lichte Dirk” x “Super 02”. Deze 618 is ook vader van hun 15-825 die als jong 
tot 1e asduif Vitesse samenspel 7 werd gekroond! Moeder 246 is zoals haar naam doet vermoeden 
een exponent uit de lijn van de wereldberoemde “Harry” van Jan Hooymans, een ingeteelde 
kleindochter om precies te zijn. De bloedlijnen liegen er zodoende niet om en het zou me dan ook 
niet verbazen dat we nog meer gaan horen van “Krasje 404”. 
 
Peter sr. wil deze vluchten met westen wind waarop ze nogal eens duiven recht vanuit Middelburg 
zien aankomen weleens betitelen als “Kwalitatief Uitermate Teleurstellend”, maar als je zelf de 1e 

prijs mag noteren verzacht dat wellicht toch de “pijn”. Mannen gefeliciteerd met deze overwinning 
en succes op het vervolg! 
 
Het verloop van deze Melun met een concoursduur van 20 minuten mogen we simpelweg goed 
noemen. Desondanks weinig uitblinkers in de club op deze vlucht en in de categorie 50% of meer 
geen enkele notering, Mark Bugajski met 6 v/d 14 en 4 in de top 10 is eigenlijk de enige die wel top 
gedraaid heeft. Verder mogen Bram en Tom Beekman met 4 v/d 9 ook niet mopperen! 
 
Succes allen; aanstaande zaterdag op wederom Melun midfond jong en natour Arras… 
 


