
P&P Borremans winnaar van snelle Bordeaux 1 juli met 72 
duiven. 

Vrijdagmiddag, net voor 17 uur. Peter jr. ging net even naar binnen om zijn 
telefoon op te laden, hij zat net op de bank. Hij wilde even kijken of er al 
meldingen waren, pakte de oplader en keek nog ff naar buiten. Hij zei eeej daar 
is er 1, hij zag hem net nog zitten op de klep. Snel naar buiten samen met zijn 
vader. 
Zo ging dat vrijdagmiddag. Nog geen meldingen bekend en ineens een duif bij 
Borremans in Oost-Souburg.  
 

 

 

De 19-939, foto genomen kort na aankomst 



Dat moest een kei-vroege zijn, dat kwam ook wel uit.  
Later alleen nog David Noom en Henk Melis die er nog voor kwamen, maar een 
hele knappe 3de Provinciaal tegen 1.577 duiven en een 2de in West tegen 364 
duiven. 
 

Gelost om 7 uur met een aangename temperatuur en een zuid-westen wind. 
Kortom ideale omstandigheden. Met een afstand van rond de 800 kilometer, 
kunnen dan zowel de dagfondduiven met inhoud als de snellere marathonduiven 
prijs vliegen. 

Alweer de 5de overwininning voor vader en zoon Borremans in de club, en 
bijzonder, op alle disciplines. Vitesse, midfond en nu ook de marathon. De  
vorm is duidelijk aanwezig op de hokken in Souburg. 
 
De winnaar is een weduwnaar, een goede prijs vlieger die ook op de dagfond 
zijn prijzen pakt. Zie voor de stamboom onderaan deze reportage. Bijzonder 
was dat hij altijd heel fit thuis kwam, vandaar eens wat verder geprobeerd. Dit 
was zijn debuut op de marathon en gelijk een 3de Provinciaal. Chapeau! 
 
Andere uitblinkers 

 Eigen roem stinkt, maar uw reporter mocht ook vele complimenten in 
ontvangst nemen. Met het hele hok mee (behalve de Libourne duiven) 
was het wel een beetje een gok, maar die pakte goed uit. Met een mooie 
serie van 2 t/m 5, de eerste 2 duiven ook de aangewezen duiven en 11 van 
de 20 op de uitslag een heel mooi resultaat. 

 Gijs Baan begon wel een beetje laat voor zijn doen, maar daarna kwamen 
ze vlot achter elkaar; 5 van de 10 in de prijzen. 

 Ook de combinatie Baas scoorde 50% met 2 van de 4. 
 P&P Borremans eveneens als op Libourne 2 duiven mee; het resultaat 

heeft u hierboven kunnen lezen. 

 

Tijdens het schrijven van dit stukje zijn inmiddels de duiven van Dax gelost. Dat 
belooft een pittige opdracht te worden. Allen succes! En volgende week melden 
wij ons weer. 

Leen van Wallenburg 



 

 

 

     


