
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Chateaudun 12 september 2020 

94 duiven in concours 
  Winnaar: Patrick Noorman, Serooskerke 
 
Chateaudun; eindelijk weer een prachtige vlucht met dito winnaar!!  
 
YES!! Waar we enorm aan toe waren gebeurde afgelopen zaterdag: het laatste midfondconcours 
voor de jonge duiven vanuit Chateaudun werd een “normale” vlucht!! Dus gewoon een vlot verloop, 
met mooi weer, eerlijke kansen, geen verliezen en daarbij/daarmee dus kunnen genieten/nagenieten 
van de aankomsten, dat was weer eens even lekker zeg maar. En nodig voor ons duivenmelkers ;-) 
 
Groen licht om 9:15 uur met een bijzonder goed vertrek en windstil weer op de losplaats, dat was de 
info die we lazen op onze site van de Zeeuwse lossingsberichten. Gedurende de reis was de wind 
vooral west en ook in kracht toenemend. Omdat er ook voor deze vlucht geen sprake was van een 
meldplicht, was het moeilijk in te schatten waar de vroegste zaten. Op Compuclub Live was het 
vader en zoon Mookhoek te Breskens die om 14:10 uur het bal openden en uiteindelijk een prachtige 
6e provinciaal scoren met hun 1e aankomst. 10 minuten later is ook Walcheren aan de beurt met de 
erg sterk spelende combinatie Meulmeester uit Arnemuiden weer als winnaars, nu goed voor de 5e 
provinciaal; uitstekend! Vervolgens was het niet lang wachten of ook PV de Combinatie kwam om de 
hoek kijken met net als vorige week Patrick Noorman op kop! Bezig aan een geweldig seizoen en in 
zijn woonplaats Serooskerke zeker niet in het voordeel met west in de wind, pakt hij toch wekelijks 
meerdere vroege vogels en is in een rap tempo een geweldig hok duiven aan het opbouwen. Ik 
gebruik hier bewust de term “opbouwen”, want ondanks dat hij inmiddels al enkele jaren tot de 
gevestigde orde van onze sterke vereniging behoort, is hij zelf nog niet helemaal tevreden met 
betrekking tot de keuzemogelijkheden in samenstelling en aantal van een vliegploeg oude duiven 
voor het nieuwe seizoen. Vanwege de vele verliezen jaarlijks met de jonge duiven is dit ook zeker 
niet eenvoudig. Maar het tekent de passie en de absolute wil om te slagen van de melker in deze, die 
met een tomeloze inzet en bijbehorend fanatisme ondanks de tegenslagen zeer goed voor de dag 
komt! Uiteindelijk zal hij ook zijn doelstelling om op termijn met 20 a 25 koppels oude duiven te 
kunnen gaan vliegen gaan halen, dat durf ik gerust te beweren..  
 
Het was zijn 1e getekende kras duivin NL20-1525712 die zich zaterdagmiddag om 14:24 uur meldde 
in de Ds. v/d Wouwestraat en afdrukt met 1.348 m/pm over haar opdracht van bijna 418 km. Een 
topresultaat ook provinciaal, want daar komt namelijk de 8e NPO uit de bus rollen met zodoende 
weer een teletekstvermelding voor Patrick, zijn 3e dit seizoen, fantastisch!! Toen hij binnen 4 minuten 
ook zijn 2e getekende mocht begroeten, was het feest compleet en kon hij lekker achterover gaan 
leunen. Patrick vertelde mij dat het heel de week flink dubben was geweest inzake het uitzoeken van 
zijn aangewezen duiven, hij had er bijna wakker van gelegen maar kon uiteindelijk erg blij zijn met 
de gemaakte keuze die geweldig uitpakte; chapeau!! Met deze prestaties mag hij zich in de 
vereniging naast vitessekampioen nu ook midfondkampioen noemen, bijzonder knap!! 
 
De duiven die een groot aandeel in de successen met de jonge garde bij Patrick hebben, zijn de 
exemplaren die afkomstig zijn van Martijn en Buck de Kruijff uit Woerden. Deze “Kruijffies” zijn 
degene die met grote regelmaat het mooi weer maken en niet alleen bij Patrick overigens. In 
Terneuzen bij de gebroeders Dekker was er op Chateaudun zelfs sprake van een ware “Kruijfftrein”, 
dat hebben we in de uitslagen goed kunnen lezen aan de hand van de ringenseries! Ook winnares 
712 was bij Patrick niet aan haar eerste proefstuk toe, haar voorgaande prestaties in clubverband 
waren als volgt: 62e Niergnies van 398 duiven, 3e Roye van 321 duiven (19e ss West van 2.219), 13e 



Pont St. Max van 312 duiven, 4e Melun van 282 duiven (26e prov. van 4.384) en een 50e Fontenay I 
van 205 duiven. Ondanks een misser op Fontenay II gaf Patrick haar toch vertrouwen voor deze 
midfondafsluiter en dat was zeer terecht zo is gebleken. Ook haar nestbroer 711 won al een 1e in de 
vereniging, hij zegevierde op Niergnies van 398 duiven, goed voor de 7e in West van 2.585 duiven! 
 

  
De mooi blinkende winnares 712, een toppertje en belofte ineen! 

  
Ze werden in Woerden gekweekt uit jaarlingdoffer NL19-1698031, een zoon van “Willem 2” van 
Willem de Bruijn, een halfbroer van diens geweldenaar “Murphy’s Law”! Moeder is de NL17-1312497 
“Mud”, ook een topduifje die zelf o.a. een 1e won van Chateauroux 328 duiven (14e NPO) en 
daarnaast ook moeder is van een 1e Blois bij Richard van den Bos van 1.119 duiven! 
 
Patrick, nogmaals een hele dikke proficiat met deze prestatie en ook voor je hele topseizoen, ga zo 
door en hier mag je terecht een hele winter van nagenieten!! 
 

 
Aangezien de NPO-versie van TT op moment van schrijven nog niet beschikbaar is, hierbij de Zeeuwse 

uitvoering! 



 

Uitblinkers PV de Combinatie + eindstanden kampioenschappen midfond jong: 
- Ondanks het goede verloop kende deze vlucht in de club maar 1 echte uitblinker en dat was 

Patrick. Aan de 9e prijs (1:10) heeft ie er 4 stuks in de uitslag en 10 v/d 16 in totaal; klasse! 
Daarnaast pakt hij in samenspel West ook nog eens de titel in het hokkampioenschap en ook 
provinciaal scoort hij podium met een bronzen plak, geweldig man!! 

- Ook Gijs Baan pakte 2 vroege duiven en zijn 1e aankomst is goed voor de 10e provinciaal en 
dus is ook hier teletekst te vieren. Daarnaast is er een score van goud en zilver in de 
asduivencompetitie in samenspel West met respectievelijk de 20-547 en 20-556; van harte 
gefeliciteerd! 
 

Tot slot een diepe buiging is er op zijn plaats voor Marcel Buijsse uit Oostburg. Deze uiterst 
sympathieke melker en tevens reporter van De Duif wint maar liefst 1 t/m 4 provinciaal, fenomenaal 
en in de categorie om nooit te vergeten; van harte gefeliciteerd!! 
 
Met deze reportage zit mijn schrijversseizoen er weer op voor dit jaar, mijn vader mag nog een paar 
weken.  
Ik hoop u volgend jaar weer wat leesvoer voor te mogen schotelen en wens u allen naast veel succes 
op de laatste 2 natourkoersen, ook alvast een goede en voorspoedige ruiperiode in het “stille” 
seizoen en bovenal veel gezondheid toe! 
 
Erwin Houmes 


