
P.V. de Combinatie 
 Jong Vitesse Breuil le Vert/Clermont,                

6 augustus 2022 
In concours 469 duiven 

Winnaar: P & P Borremans 

 
De 22-2204428, winnaar Breuil le Vert/Clermont 

 

En dat is zes!! 

De reeks overwinningen van vader en zoon Borremans houdt maar niet op! En dat hoeft ook niet 

natuurlijk, integendeel. Voor de zesde maal in successie wordt iedereen in de club aan de zegekar 

gebonden. Een meer dan knappe inhaalslag ten aanzien van de vorige jaren! 



Het was fraai duivenweer zaterdag 6 augustus. Een noord- tot noordoostenwindje, zonnig en net 

boven de 20 graden. Ideaal voor onze gevleugelde vrienden. Een prima concours werd verwacht 

en dat werd het ook. Honderd meter verschil tussen de eerste en laatste prijs, een prima verloop. 

West                                                                                                                                                                                 

Het is dit jaar meer regel dan uitzondering dat de vroege duiven in samenspel West vallen. Niet 

verwonderlijk met veelal noordoosten en ook enkele keren zuidoosten wind. De Croock in St Kruis 

opent bijna wekelijks de wedstrijd en dan volgt het rekenwerk. De Lijser, Cadzand en daarna is het 

wachten op Mookhoek, Breskens. Nog een stukje Schelde en dan zijn de duiven zo in Souburg bij 

Borremans. Nog vier à vijf minuten en dan moeten ze op de Veerseweg zijn. Theoretisch klopt dat 

allemaal wel maar de praktijk is vaak weerbarstiger. En dat maakt het spannend op menig 

achterplaatsje. Want wat we niet weten is hoe laat Calon zit. Dat weten we pas in het clublokaal 

als de bestanden ingezonden zijn. En niet zelden worden illusies dan de grond in geboord want de 

oude meester slaat vaak en niet onverwacht toe. Dát weten we wel en we houden er altijd 

rekening mee. Zo ook zaterdag jl. Herman was er weer met de drie snelste duiven van het 

samenspel en ook provinciaal zo zou later blijken! Fantastisch! En dat zoveel jaren volhouden, doe 

het maar eens na!  

De winnaar                                                                                                                                                                                 

is een mooie blauwe doffer die in het hok een plaatsje heeft op een plank van ongeveer een meter 

lang. In de ene hoek is hij de baas, in de andere hoek heeft een andere doffer zijn territorium 

gevestigd. ’s Middags voor de inkorving plaatste Peter in allebei de hoeken een broedschaal. Beide 

doffers zeer in hun nopjes daarmee maar net voor het inkorven pakte Peter een broedpan weg en 

plaatste die in het midden van de plank. Toen werd het knokken geblazen. Kort daarna beide 

doffers in de mand gezet gereed om in te korven. Blijkbaar heeft dat de ‘428’ dusdanig 

gemotiveerd dat hij tot deze prestatie in staat was. Het zit hem o zo vaak in kleine dingen.. Maar je 

moet ze zien, liefst van tevoren. Achteraf kom je er soms ook achter; o, hij was blijkbaar pas 

verliefd! Vaak ook een reden om een overwinning te boeken. Maar het territorium; dat is voor een 

duif heilig. De belangrijkste reden om te winnen, hun plekje waar ze verzot op zijn. 

Te leen                                                                                                                                                                               

Peter was destijds een keer op bezoek bij Gijs Baan en was daar zeer onder de indruk van diens 

32-tje. Gijs zei: Neem maar mee en kweek er maar een paar jongen uit. Gewoon een poosje te 

leen gekregen, hoe mooi kan duivensport zijn. Want u raadt het al, dit duivinnetje werd de 

grootmoeder van de huidige overwinnaar. Gekoppeld tegen de beste doffer van de Borremansen, 

‘de 46’ kwamen er prima nazaten uit die op hun beurt ook weer goede jongen geven. Dus het 

zoveelste bewijs van duivensport op z’n mooist, elkaar wat gunnen. Tal van voorbeelden kunnen 

we opsommen van gekregen duiven die het mooie weer maakten. We hoeven niet ver van huis. 

Meerdere duiven gekocht, sommige ook duur gekocht. Prima mee geslaagd maar de stammoeder 

is een gekregen duif. Eentje erbij, hier, nou vooruit dan maar. Maar wél de beste!! En dát maakt 

het zo leuk. 

Peter en Peter, van harte proficiat met de zesde overwinning dit jaar! De zevende is in de maak, is 

het niet bij jullie dan misschien bij een ander. Gewoon je best blijven doen! 

Aaa. 



 

 

 


