
P.V. de Combinatie 
 Vitesse Breuil le Vert/Clermont, 9 juli 2022 

In concours 212 duiven 
Winnaar: Combinatie Wielemaker 

 
De “764”, overwinnaar Breuil le Vert/Clermont 

 

Laatste Vitesse concours wederom prooi voor Combinatie Wielemaker! 

Het pas begonnen seizoen 2022 heeft alweer een onderdeel afgesloten! Da’s toch haast niet te 

geloven? Zonder problemen wat het weer betreft - en dan gaat het haast ongemerkt - zijn de 

Vitesse vluchten inmiddels afgewerkt. Zonder op de nog resterende vluchten vooruit te willen 

lopen, kunnen we nu al stellen dan het seizoen met de oude duiven een absoluut succes is wat het 

weer betreft. Een schril contrast met 2021 waarin ook al op de Vitesse enkele keren uitgesteld 

moest worden naar de zondag. En de combinatie Wielemaker, die reeds op de tweede vlucht van 

het onderdeel snelheid de winst wist te behalen, sluit er ook mee af. 



Het was de jaarling doffer 2104764 die met een snelheid van 1237 m/min de concurrentie in de 

club ruim voorbleef. In de CC Walcheren resulteerde dat eveneens in een 1e prijs tegen 587 duiven 

en in het samenspel West een 4e tegen 1045 duiven!  

Sterk                                                                                                                                                                                

Dat we met West een zeer sterk samenspel hebben is inmiddels geen nieuws meer.  In 2022 zelfs 

van een buitencategorie, waar door de rest van Zeeland soms met gemengde gevoelens naar 

gekeken wordt. En in datzelfde samenspel West springt Walcheren er dan ook nog opvallend uit! 

Een reeks provinciale overwinningen vielen een aantal liefhebbers op ons schiereiland al ten deel. 

En ook het eerste provinciale kampioenschap is al “in the pocket”!  En natuurlijk, de trek is naar 

Walcheren, de wind is gunstig voor Walcheren, de ligging is gunstig voor Walcheren en meer van 

dit soort kreten die eigen falen moeten afzwakken of verbloemen. Maar zou het ook niet een 

beetje, ja een heel klein beetje aan de (goeie) duiven kunnen liggen en aan de (goeie) liefhebbers 

misschien? In onze regio is al een aantal jaren een opgaande curve waar te nemen in de prestaties 

van diverse liefhebbers. De wil om steeds te verbeteren en daarnaar te handelen is naar mijn 

bescheiden mening DE oorzaak van het sterke spel in ons samenspel en de concoursclub 

Walcheren! Waarvan acte.. 

Ervaring                                                                                                                                                                                    

De “764” is bepaald geen duif met een ruime ervaring, opgedaan in zijn geboortejaar. En dat is 

toch vaak een eerste vereiste om de duif allereerst niet snel te verspelen en ook goed prijs te 

kunnen vliegen. Hij heeft in 2021 welgeteld één keer Menen gevlogen en was toen meteen kwijt. 

Na het seizoen keerde hij terug op de hokken in Groot-Abeele. Hij is dit jaar niet op alle vluchten 

gespeeld maar wist wél 7 keer prijs te vliegen met daarbij dus deze fraaie overwinning!! Een duif 

met veel Belgisch bloed zo laat de bijgevoegde stamboom zien. Zoals bekend voeren veel duiven 

bij de combinatie Wielemaker dit bloed en als we de gekende namen zien in het voorgeslacht, wat 

toch vele overwinnaars zijn, dan is de overwinning van de “764” eigenlijk ook geen verrassing! 

Krijn, Karin en Joost van harte proficiat en we citeren nog maar eens onze gekende Zeeuwse 

topspeler en begenadigd schrijver M.B. met de woorden: “Doe zo voort”!!  

Aaa. 

 

  

 

 



 

 


