
P.V. de Combinatie 
 Vitesse Breuil le Vert, 11 juni 2022 

In concours 274 duiven 
Winnaar: Comb Houmes & Zn. 

 
De 21-1238261, “Dione” winnares Breuil le Vert/Clermont  

 

Een kijkje in de keuken bij Adrie, Erwin en Joachim 

Een keertje is leuk maar het moet geen gewoonte worden. Deze en soortgelijke termen rollen de 

laatste weken regelmatig gekscherend door ons clublokaal. En voor mij als schrijver van deze 

wekelijkse stukjes geldt dit in het bijzonder voor het uitbesteden van deze schrijverij vanwege het 



feit dat we zelf de winnaar zijn geworden. Daarom neem ik het verslagje over Breuil le Vert van 

zaterdag jl. gewoon zelf voor mijn rekening. 

Vanwege het buitengewoon sterke spel van onze vereniging “de Combinatie” in het nog prille 

seizoen 2022 komen er ook regelmatig vragen binnen zoals: ‘Wat doen jullie daar in Middelburg 

eigenlijk anders dan anders”? Want ‘men’ vindt het allemaal niet normaal meer. Wel, in het 

algemeen kunnen we daar kort over zijn: Niets! Maar in het besef dat we er zo gemakkelijk niet 

vanaf komen, daarom in dit stukje een inkijkje bij onszelf. Wat een ander allemaal doet proberen 

we regelmatig in de wekelijkse reportages aan u voor te stellen. 

Verzorging.                                                                                                                                                                      

Bij ons aan de Veerseweg koppelen we de duiven in de laatste week van het jaar. Kweekduiven en 

vliegduiven tegelijk en ze brengen allemaal jongen groot. Tijdens het broeden gaven we jarenlang 

een geeltablet Belgamagix. Dit jaar hebben we dat niet gedaan. Waarom niet? Ja, ik weet het zelf 

ook niet. Wél een paar weken voordat het vliegseizoen begon. Het voer betrekken we van Erwin 

v.d. Linden en bestaat uit Paloma Kweek, Vlieg en Gerry Plus. Tijdens de vluchten krijgen ze er nog 

Beyers All-in One bij. Bij thuiskomst BS van de Weerd in het drinken tot de volgende dag tussen de 

middag. De dag voor de dag van inkorving WN rood, eveneens van de Weerd. Voor het inkorven 

thuis de gele druppel van Winners, twee druppels in de bek. Da’s een hele klus hoor, ik ben dan  

gekleed in een rode brandvertragende schort, aan de binnenkant bekleed met een vuilniszak. 

Want je moet die troep niet aan je kleren krijgen. 

 

Vreemd dat de duiven hier niet bang van worden… 

 

 



Training.                                                                                                                                                                          

De doffers trainen in het begin één keer per dag, nu sinds een paar weken twee keer. Ook weer 

niet elke dag overigens. Als ik iets anders moet gaan doen dan duiven verzorgen, of als het regent, 

dan blijven ze ’s morgens gewoon binnen. De duivinnen gaan in de namiddag of vroege avond één 

keer per dag hun hok uit. Als je het deurtje open zet ontploffen ze ongeveer, de doffers 

daarentegen moeten we er al jaren uit jagen. Dat laatste is opmerkelijk, beslist niet naar onze zin, 

maar als ze er eenmaal uit zijn trainen ze prima. We hebben de uitvlieggaten al groter gemaakt 

zodat ze niet botsen, het helpt helaas niet. De duivinnen zitten zodra ze hebben gegeten en 

gedronken opgesloten in hun zitvakjes met een lattendeur ervoor en daarvoor een wit, 

lichtdoorlatend rolgordijn waar ze echter niet doorheen kunnen kijken. Ze zijn dan wel heel rustig. 

Drinken doen ze de hele dag niet, alleen ’s morgens na de voerbeurt en na het uitvliegen in de 

middag. Voor het uitvliegen krijgen ze daarvoor wel even de gelegenheid maar de meesten doen 

het gewoon niet, ook niet als het erg warm is. 

 

Achter dit rolgordijntje zitten de duivinnen. 

Bodembedekking.                                                                                                                                                               

In de hokken van de doffers ligt sinds dit jaar hennepvezel op de vloer. Voorheen was dat 

bonenstro maar de hennepvezel absorbeert veel en veel beter. De mest is als het ware al bijna  

opgedroogd voordat het erin valt. Je kunt de grote (nest)klodders er zo met de hand uitpakken. 

Nadeel is dat het gemakkelijk aan je schoeisel blijft kleven en je het dus overal mee naartoe 

draagt. Diverse roosters bij de ingangen zorgen ervoor dat dit zo min mogelijk gebeurt maar een 

absolute voorwaarde voor het gebruik van deze vezels is een vrouw die door de jaren heen wat 

gemakkelijker is geworden. Anders heb je echt een probleem! Regelmatig wordt de achterplaats 

buiten dan ook door mij gestofzuigd met de grote bedrijfsstofzuiger.  

 

 

 

 

 



 

Het overwinnaresje is een hele mooie jaarling duivin gekweekt uit een dochter, “Amber” van 

topduif “Johnny Englisch” van de gebroeders Dekker uit Terneuzen, tegenwoordig Vogelwaarde. 

De vader is “Roy”, een zoon van het succeskoppel “Reno” x “Roxanne”, zie de bijgevoegde 

stamboom. Ze is als jonge duif enkel op de navluchten opgeleerd maar schijnt het spelletje snel 

door te hebben. 

 

 

 

Afgelopen zaterdag was het wederom Borremans die de eerste melding “op 05” op de app zette. 

Daarna volgden vroege duiven alhier, bij Patrick Noorman, bij Rinus Clement. Maar de 

overwinning in het samenspel ging dit keer naar Arnemuiden waar J.D. Schroevers en Comb 

Meulmeester de vroegste duiven klokten. Maar de spectaculaire series worden in onze club 

gedraaid. Daarom nog even iets over het al eerder genoemde sterke spel van diverse liefhebbers 

in onze club. Na acht weken laten de tussenstanden op samenspel- en afdelingsniveau een 

overheersing zien van leden van “de Combinatie”. Voor sommigen misschien frustrerend, voor 

anderen reden om vol bewondering complimenten en felicitaties rond te sturen. En daar zitten 

soms hele leuke reacties bij zoals: “het zou fijn zijn als jullie ermee stoppen, een groter compliment 

kan ik je niet geven” Prachtig toch?! Opvallend is ook dat je van je grootste concurrenten de 

leukste reacties krijgt. 

Tot zover Breuil le Vert/Clermont.                                                      

In de middag op Chateauroux was de overheersing van de Combinatie nog vele malen erger. Zie 

daarvoor het verslag  van de hand van Erwin v.w.b. de dagfond! 

Aaa. 

 

  

 

 

 

 



 

 


