
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Orléans 15 september 2018 

119 duiven in concours 
 Winnaar: Peter & Peter Borremans, Oost Souburg 
 
Midfond jong Orléans; het toetje van het seizoen smaakt helaas wat bitter… 
 
Zaterdagmiddag 15 september was het dan echt zover: de allerlaatste koers van 2018 stond op het 
programma! Dit met de jonge duiven vanuit Orléans (de juniorenklassieker van weleer), dus de 
allerlaatste kans om de winst te grijpen of nog een mooie uitslag te maken dit seizoen. Onze club PV 
de Combinatie heeft weer een memorabel seizoen achter de rug, met veel leden in de schijnwerpers 
op provinciaal vlak, in samenspelverband en zelfs ook op sectoraal/nationaal niveau!! Echter deze 
laatste vlucht werd het jammer genoeg (maar eerlijk gezegd) een flop, er kwam maar geen melding 
door in de vereniging, terwijl er op Walcheren (en de rest van Zeeland) toch al meerdere duiven 
bekend waren, helaas voor onze nog 10 deelnemende leden maar de koek was blijkbaar volledig op 
en zodoende zorgde deze laatste vlucht niet meer voor opwinding in het clubgebouw. Bij het uitlezen 
van de modules ging het vooral over de laatste natourvlucht die in de morgen vervlogen was. 
 
Maar zoals altijd heeft elk clubconcours een winnaar of in dit geval winnaars. Hoewel deze mannen 
niet van plan waren de polonaise te gaan lopen en ook niet meer echt stonden te springen om een 
reportage is het in dit geval toch een kwestie van ere wie ere toekomt en maken we uiteraard het 
reportageboekje 2018 netjes vol! Het is de mooie blauwwitpensproet duivin NL18-1150020 bij Peter 
en Peter Borremans uit Oost Souburg die deze Orléans weet te winnen, nadat ze om 13:43 uur wordt 
geconstateerd en over haar 410 km een snelheid van 1.308 m/pm laat noteren. In de CC Walcheren 
vinden we haar op plek 14 van 365 duiven en in samenspel West op de 46e stek van 719 duiven. 
Provinciaal wordt het 144e van 2.246 en tot slot in sector 1 plaats 1.889 van 10.853 duiven. Eerder 
won de 020 op Melun Reau de 12e in de club van 175 duiven (SS West 47e van 1.003 duiven). 
 

  



De Borremansen kweekten deze “Dochter 19” zoals haar naam doet vermoeden uit hun 3-jarige 
klasbak NL15-3506419 “De 19 Ruffec”, met o.a. een 1e Ruffec in het samenspel op zijn naam, toen 
goed voor de 5e NPO + teletekst en de 9e FZN van 3.016 duiven. Een echte topper deze 19 en hij 
heeft inmiddels dan ook zijn chipring mogen inleveren om van zijn kweekpensioen te gaan genieten! 
Moeder van de 020 is de NL14-1116056 “ Blauw Petje”, een kweekduivin uit de beste lijnen Scheele 
x Minderhoud! Uit deze koppeling viel eerder de jaarling “Bor 984” van clubgenoten Bram en Tom 
Beekman, met dit seizoen uitstekende prestaties en het hoogtepunt daarvan is een 2e provinciaal 
Fontenay van 2.618 duiven. Goed bloed verraad zich hier dan ook zeker niet, gefeliciteerd mannen! 
 
Uitblinkers in de verenigingsuitslag deze Orléans waren: 

- Bram en Tom Beekman met 3 v/d 5 
- Piet Geijs met 8 v/d 11 

 
 
Eindbalans 
 
Na afloop van de laatste vlucht worden uiteraard ook de eindstanden opgemaakt en inmiddels 
hebben we deze allemaal op de mail binnen gekregen en zijn ze daarnaast ook op Duivenmarktplaats 
te bezichtigen op onze verenigingspagina! Ik wil me hierbij dan ook beperken tot het feliciteren van 
de nieuwe Generaal kampioenen van onze club; Bram en Tom Beekman van harte proficiat met jullie 
titel in jullie fantastische seizoen! Met zo’n klein hokbestand zulke formidabele prestaties neerzetten 
is simpelweg uit de kunst en van uitzonderlijke klasse, chapeau!! 
 
Tot slot wil ik iedereen een goed “stil” seizoen wensen en hoop jullie allen volgend seizoen weer te 
zien om vol goede moed de strijd weer aan te gaan met onze gevleugelde atleten. 
 
Erwin 
 


