
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Chateauroux 11 juni 2022 

263 duiven in concours 
Winnaar: Comb. Baas, Middelburg 

 
NPO Chateauroux, PV de Combinatie maakt een zevenklapper in de Zeeuwse uitslag!!! 
 
Op de dagfondkalender stond afgelopen zaterdag de 2e koers van het seizoen op het programma, 
met lossing in Chateauroux. Ook de overige zuidelijke afdelingen stonden hier met hun wagens, voor 
Zeeland werd het 8 uur trossen los. Prachtig vliegweer, een matige oosten wind bij de start en 
naarmate de reis vorderde kwam er steeds meer west bij kijken, in België en Nederland ook wat 
krachtiger. Al met al prima omstandigheden voor een mooie vlucht was de algemene gedachte. En 
een mooie vlucht werd het, met ongekend mooie resultaten voor onze vereniging 1835, hierover 
straks meer… 
 
Voor de clubwinst gaan we naar de Combinatie Baas, die aan de rand van Middelburg nabij Sint 
Laurens op hun ruime erf de hokken hebben staan. Wat een uitzicht moet dat daar zijn, is een 
gedachte die bij uw reporter al meermaals opkwam. Drijvende kracht achter deze combinatie is Cas, 
die pas vanaf 2019 lid is van onze vereniging, eerst samen met zoon Milan, maar tegenwoordig is het 
meer familie/gezin Baas die de duivensport een warm hart toedragen. Met name Miranda, de vrouw 
van Cas is een fanatiek supporter zo merkte ik tijdens mijn reportagebezoek afgelopen maandag. Ze 
baalde er nog steeds van de winnende duif niet te hebben zien arriveren, omdat ze net op het 
moment suprême binnen koffie aan het zetten was. Toen ze vervolgens buiten kwam, stond Cas haar 
al met een smile van oor tot oor op te wachten en zei: “te laat, je hebt de 1e gemist en tis nog een 
vroehe ook ”. En dat deze aankomst vroeg was moge duidelijk zijn, het was namelijk de prachtige 
jaarling kras duivin NL 21-1237269 (1e get.) die om 14:55:32 uur had weten af te drukken op de 
thuisbasis met een sterke 1.301 m/pm over haar opdracht van 540 km. Niemand was er sneller, 
niemand in onze vereniging, niemand op Walcheren, niemand in samenspel West en nee ook 
niemand in heel de provincie met 3.671 deelnemende duiven!! Geweldig wat een resultaat, in een 
seizoen wat maar moeizaam op gang kwam bij Cas en waarin hij recent nog moest ingrijpen om de 
duiven weer terug zuiver te krijgen. Vooral de duivinnen zitten er nu weer dik in orde bij en Cas zal 
er ook alles aan doen om de doffers weer aan de praat te krijgen, aan doorzettingsvermogen en 
fanatisme hier geen gebrek, neemt u dat maar van mij aan. 
 

   



 
Winnares 269 werd door Cas zelf gekweekt uit de koppeling NL 19-1714528 x NL 18-5134531. Beide 
ouders zijn niet meer aanwezig op het hok. Vader 528 was nog een halfbroer van de 18-700, een 
duif die voor het eerste grote succes zorgde op het erf bij de familie Baas. In 2019 was het namelijk 
deze 700 die ook een 1e provinciaal wist te winnen vanuit Orléans van 4.101 duiven, over een mooi 
debuutjaar gesproken, er zijn er die langer op zo’n vette vis moeten wachten. Moeder 531 was een 
duivin afkomstig van de combinatie J. v/d Plasse & Zoon uit Yerseke via een bonnetje. 
Dat de huidige vorm van de 269 er aan zat te komen, zag Cas een week eerder op de vlucht 
Fontenay waarvan ze ook als 1e arriveerde, toen goed voor 10e prijs in de club en een mooie 22e 
provinciaal van 4.410 duiven. Ze kreeg vervolgens het vertrouwen en ging als 1e getekende de korf 
in voor Chateauroux, met het bekende resultaat, prachtige duivensport Cas, nogmaals van harte 
gefeliciteerd en geniet er van samen met Miranda en de kinderen: top!! 
 

 
 Een trotse Cas met de Chateauroux-winnares en dochter Myrthe 

 

Dat het dringen was aan de kop kunt u zien op onderstaand plaatje, met een dikke masterclass was 
onze vereniging de absolute veelvraat in de provinciale uitslag, het werd maar liefst 1 t/m 7 op 6 
verschillende hokken, straffe toeren en iets om trots op te mogen zijn!! 



 
 
Uitblinkers PV de Combinatie : 
 

 Patrick Noorman: fantastisch spel al het hele seizoen van onze secretaris in Serooskerke, met 
de 2e en 7e NPO als eerste liefhebber in Zeeland 2 duiven thuis en 9 v/d 13 in de prijzen in 
clubverband, van harte proficiat met dit geweldige resultaat! 

 Peter en Peter Borremans: ook wekelijks in de kop van de uitslagen te vinden, op Chateauroux 
goed voor de 4e NPO en 9 v/d 11 in de prijzen, gefeliciteerd! 

 Mark en Bram Bugajski: terug aan het front na een moeizame seizoensstart, met een mooie 
uitslag en 5 v/9 in de punten, startend met een 5e NPO, van harte mannen! 

 Gijs Baan: maar liefst 8 provinciale kopduiven tellen we voor Gijs, die begint met de 6e NPO en 
er 13 v/d 20 in weet te draaien, gefeliciteerd met deze prachtige uitslag Gijs. 

 Comb Beekman: weliswaar net buiten de provinciale top 10, maar dat was dan ook het enige 
wat er aan ontbrak bij deze mannen. Superlatieven tekort voor de werkelijk sublieme uitslag, 
met 11e en 12e NPO en alle 7 duiven aan prijs 137 provinciaal binnen, echt bizar goed. 
Met deze wonderuitslag leggen de Beekmannen beslag op de titel Beste Clean Sweep van 
Nederland week 23 en zullen ze zodoende ook met een reportage in Het Spoor der 
Kampioenen te bewonderen zijn deze week. Nogmaals een diepe buiging en gefeliciteerd!! 

 Comb Houmes: ook aan de Veerseweg weer blije gezichten, met een 3e NPO en vroege 
aangewezen duiven alle reden toe. Totaal 25 v/d 36 in de prijzen. 

 Amer en Yaser al Housini: een mooie 27e NPO voor deze vader/zoon combinatie, ga zo door! 
 Adri Walraven: ook een mooie provinciale kopduif voor Adri met de 50e NPO, klasse. 

 
Op naar de volgende kraker maar weer, over twee weken staat namelijk de klassieker vanuit La 
Souterraine op de rol. Maar eerst gaan we a.s. zaterdag met de midfond naar Lorris, succes allen! 


