
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Argenton 9 juli 2022 

169 duiven in concours 
Winnaar: Patrick Noorman, Serooskerke 

 
NPO Argenton, een straffe vlucht met prachtige winnaar in Serooskerke! 
 
Voor de liefhebbers van de eendaagse fond stond afgelopen zaterdag de 4e vlucht vanuit Argenton 
op het programma. De vooruitzichten waren heel de week voorafgaand al goed, noorden wind en 
niet te warm. Mooie ingrediënten dus voor een echte “selectievlucht”. Om 7:30 uur was het trossen 
los en mochten onze gevleugelde strijders aan hun serieuze opdracht beginnen. In Frankrijk was de 
kracht van de wind nog matig volgens de berichten, maar in België en Nederland zaterdagmiddag 
zeker niet en stond er namelijk een niet te onderschatten stevige bries. Dat betekende zodoende dat 
er gewerkt moest worden met deze NNW-wind op kop. 
 
Dat genoemde werken kun je aan de winnaar in onze vereniging wel overlaten, het is namelijk de 
super jaarling doffer 21-1238233 (3e get.) van onze secretaris Patrick Noorman die iedereen het 
nakijken geeft, als hij zaterdagmiddag om 16:00 uur weet te arriveren op zijn thuisbasis in 
Serooskerke. Hij noteerde een strakke 1.119 m/pm over zijn reis van 571 km en wint in de club met 
een voorsprong van 10 m/pm, klasse!! Een prestatie van formaat, want ook in samenspel West is er 
niemand sneller en wint de 233 ook de 1e van 801 duiven! Provinciaal komt er een prachtige 7e NPO 
uit de bus van 1.839 duiven en pakt hij na Chateauroux (ook toen 7e) al zijn 2e tekstnotering van dit 
seizoen, fantastisch!! In de Sectoruitslag van 1a zien we hem terug op plaats 38 van 4.119 duiven. 
Dat deze rode knaap dus niet aan zijn 1e proefstuk bezig was, wordt alleen maar meer duidelijk als 
we zijn volledige cijferlijst er even bijpakken. Op zijn inmiddels meer dan imposante cv, staan 
namelijk de volgende prestaties: 
 

- 09/07/2022 - Argenton : 1e Samenspel West van 801 duiven (7e NPO) 
- 11/06/2022 - Chateauroux : 7e NPO van 3.671 duiven (7e club) 
- 04/06/2022 - Fontenay sur Eure (II) : 25e Provinciaal van 4.410 duiven (11e club) 
- 21/05/2022 - Fontenay sur Eure (I) : 64e Provinciaal van 8.014 duiven (6e club) 
- 26/06/2022 - Souzay Champigny : 34e Nationaal Sector 1a van 3.913 duiven (14e club) 
- 07/08/2021 - Pont St. Maxence : 21e Samenspel West van 2.060 duiven (9e club + 21e Zld) 
- 07/05/2022 - Morlincourt : 40e Samenspel West van 3.593 duiven (19e club + 76e Zld) 
- 02/07/2022 - Chateaudun : 101e Provinciaal van 3.189 duiven  
- 18/06/2022 - Pont St. Maxence : 188e Provinciaal van 4.171 duiven 
- 14/05/2022 - Melun Andrezel : 504e Provinciaal van 9.624 duiven 
- 30/04/2022 - Grevillers : 247e Samenspel West van 3.555 duiven 
- 28/05/2022 - Issoudun : 573e NPO van 5.358 duiven 

 
De 233 begon het seizoen voorzichtig met een staartprijsje op de opening uit Quievrain, nadat hij als 
jonge duif zijn baas ook nog niet bepaald had weten te overtuigen met slechts 1x prijs. Toch zag 
Patrick (gelukkig) wat in deze doffer en is hij nu dan ook zeer indrukwekkend bezig met 12x prijs op 
12x korf, wat een klasbak! Hij staat ook landelijk flink aan de top, in diverse categorieën van de 
PIPA-rankings 2022 scoort hij hoge ogen. Zo zien we hem o.a. geklasseerd staan als 5e Beste 
Jaarling (10 prijzen), 3e Beste Asduif Oud (12 prijzen), 10e Beste Midfond-/Fondduif (7 prijzen) en 
10e Beste Fondduif (3 prijzen) van heel Nederland. De superlatieven schieten haast tekort voor 
zoveel machtsvertoon in slechts 12 weken tijd, ons rest slechts een diepe buiging hiervoor!! 
Nogmaals van harte gefeliciteerd Patrick, dit is genieten. 



Ook uw reporter van dienst is een trots man in dit verhaal, Patrick haalde zijn uitblinker die 1 witte 
pen draagt namelijk als pieper aan de Veerseweg, zie hieronder een foto van deze weduwnaar, zijn 
tekstnotering + zijn pedigree. 
 

 
 Hierbij in beeld de winnaar Argenton, momenteel dus één van de beste duiven van Nederland !! 

 

 



 

 
 
Het verloop van deze pittige Argenton was gezien de omstandigheden zeker niet slecht, in iets meer 
dan een uurtje waren de prijzen in onze club eruit (1 op 3). Provinciaal was er sprake van een mooie 
spreiding in de uitslag, aan plaats 7 zijn alle samenspelen reeds vertegenwoordigd. De overwinning 
viel op Tholen te vieren bij de Comb. van de Berge, knap spel in de overvlucht! 



 
De uitblinkers in onze vereniging op deze sectorvlucht waren: 

- Patrick Noorman, naast de winst ook 75% prijs met 6 v/d 8. Staat momenteel op zilver in de 
provinciale tussenstand voor het hokkampioenschap! 

- Comb. Beekman, plaats 3 en 5 en aan de 26e prijs al 6 v/d 10 op het blad, erg sterk weer! 
- Comb. Baas, plaats 6 en 7 en 50% prijs met 6 v/d 12. 
- Huib Balthazar, plek 9 voor Huib en ook 75% prijs met 3 v/d 4, klasse! 
- Comb. Huige-Schotanus, missen een “echte” kopduif, maar wel weer de aangewezen op kop 

en 50% prijs met 3 v/d 6. Staan provinciaal aan kop in de tussenstand hokkampioenschap! 
- Comb. Al Housini, slechts 4 duiven mee, maar wel 10e in de club en 58e van Zeeland. 
- Gijs Baan, weliswaar net geen 50% prijs met 9 v/d 20, maar wel een mooie kopduif met de 3e 

in de club, goed voor de 17e van Zeeland. 
 
Tot de volgende afspraak, we melden ons weer voor de afsluiter van het dagfondseizoen met 
Nationaal Issoudun, die 29 juli op de kalender staat. 
 
Erwin Houmes 


