
P.V. de Combinatie 
Dagfond, Chateauroux 18 juli 2021 

166 duiven in concours 
Winnaar: Joshua Hoek, Middelburg 

 
Afsluiting dagfondseizoen: van La Sout terug naar Chateauroux, naar keiharde koers! 
 
Op de dagfondkalender stond voor 17 juli de altijd mooie klassieker vanuit La Souterraine op het 
programma. Een vlucht die in onze vereniging erg populair is, enerzijds vanwege de mooie afstand 
(gemiddeld 606 km voor Middelburg) en daarnaast ook door de mooie successen die er de laatste 
jaren in onze club gevierd mochten worden op deze vlucht. Heel de week leek er geen vuiltje aan de 
lucht en met de voorspelde NO-wind begon de La Sout-koorts bij menigeen flink te stijgen! Maar 
tekenend voor dit seizoen, kwamen er vanaf vrijdagmiddag ineens pessimistische berichten binnen 
dat er in de regio aldaar toch mist en onzuiverheden in het luchtruim zouden bivakkeren. Het zal 
toch niet waar zijn werd er nog vurig gehoopt, maar helaas het was blijkbaar wel waar en er werd 
dan ook wederom uitgesteld. Ook zondagmorgen uitgerekend in de regio rondom de losplaats nog 
steeds een stevig bewolkingsgebied, wat de verantwoordelijken deed besluiten terug te rijden naar 
Chateauroux, waar vanuit de sectoren 2 en 3 ook reeds hun lossing hadden gepland. Daar werden 
de duiven van Sector 1a dan uiteindelijk om 9:30 uur gelost en kenden een prima vertrek met een 
matige wind bij vertrek. 
 
Omdat de overige sectoren veel eerder waren gelost, kon men na het zien van de meldingen daar 
iets van een richtlijn voor Zeeland bepalen of inschatten. Het bleef nog geruime tijd stil alvorens 
Henk Melis in Zoutelande kort na 18 uur het bal opende met een keivroege duif (uiteindelijk 2e in de 
sector) en 1.038 m/pm liet noteren over 532 km. Wat volgde was alweer een lange stilte, maar toen 
de klok inmiddels 18:30 uur gepasseerd was kwam daar dan toch ook de 1e melding binnen vanuit 
onze vereniging. Het is onze vliegende rechter/jurist Joshua Hoek die de spits afbijt in Middelburg 
met een constatering om 18:31 uur met 987 m/pm over 535 km met zijn 1e getekende krasbonte 
doffer NL 17-3708371. De volgende melding komt uit Serooskerke waar onze secretaris Patrick 
Noorman om 18:37 uur een jaarling weet te draaien op 539 km. Door de lage snelheid krijgt deze 
duif behoorlijk wat minuten “vergoeding” op de duif van Joshua, maar komt uiteindelijk net 1,5 
meter tekort waardoor de winst voor de 2e keer dit seizoen naar de Veersesingel gaat, waar vader JC 
doordeweeks de verzorging voor zijn rekening neemt. Joshua zelf heeft sinds kort een baan in 
IJsselstein en is alleen in het weekend thuis. Naast clubwinst is deze knappe prestatie van de 371 
goed voor de 3e plaats op Walcheren in de cc uitslag van 434 duiven, in de uitslag samenspel West 
zien we hem op plaats 4 staan van 730 duiven en provinciaal komt er een prachtige 8e NPO uit de 
bus van 1.903 duiven + de bijbehorende tekstvermelding!! In de sectoruitslag tenslotte werd het de 
32e prijs van 4.824 duiven. 
 
De winnaar 17-371 is zeker geen eendagsvlieg, want gezien zijn leeftijd ook verwacht mag worden 
bij een fanatieke melker als Joshua. Ook een precieze en zuinige melker die de weersvoorspellingen 
altijd nauwkeurig in de gaten houdt. Hij slaat dan ook nogal eens een vlucht over, want als het hem 
niet aanstaat wordt er simpelweg niet gekorfd. Na een zware of tegenvallende vlucht kan het dan 
bijvoorbeeld voorkomen dat de duiven lange tijd stil zitten en alle tijd krijgen om te herstellen. Zo 
ook met de 371 die na een zware vlucht vanuit Argenton (waarop hij overigens prima zijn prijs wist 
te behalen met een 20e in de vereniging), vervolgens weken aan een stuk thuis mocht blijven. Op 
Montlucon en nationaal Issoudun werd namelijk niet deelgenomen en zo kwam meneer pas voor de  
midfondvlucht Melun vorige week weer eens aan de start. Toen was hij eveneens de 1e aankomst bij 
Joshua en won de 19e prijs in de vereniging. Eerder won hij als jaarling al eens een 4e Orléans van 



1.588 duiven (2e club), als 2-jarige een 3e provinciaal Melun van 3.028 duiven (1e club) en vorig 
seizoen nog een 16e NPO Montlucon van 2.544 duiven (2e club). Joshua omschrijft zijn 371 niet als 
een verzamelaar van een groot prijspercentage op zijn cv, maar wel als een duif die goed vroeg kan 
vliegen en dat dus ook al regelmatig heeft gedaan!! 
 

  
 
De 371 is afkomstig uit het hart van de kolonie van Joshua en in de stamboom zien we dan ook o.a. 
de voormalige stamvader “De Uitstraling” (Engels) en topduivinnetje “3 achtjes” (Fred de Kraker) als 
grootouders terug komen, zie onderaan de reportage voor meer info. Van harte gefeliciteerd met 
deze mooie prestatie Joshua, klasse! 
 
Uitblinkers PV de Combinatie : 
 

 Patrick Noorman: won met zijn jaarling 20-957 de 10e NPO en vergezeld zodoende Joshua op 
teletekst. Daarnaast maakte Patrick een geweldige totaaluitslag met 6 v/d 11 in de prijzen in 
clubverband en provinciaal waren dit er 8 v/d 11. Met aan prijs 67 provinciaal reeds zijn 5e 
duif op de uitslag, was hij één van de grote uitblinkers in Zeeland (4e grootmeester) Proficiat!! 
De 19-103 legt in onze vereniging beslag op de asduiftitel en in samenspel West is dit stek 5.    

 Mark en Bram Bugajski: 3e prijs in de club met hun topduif “Patron” die nu van zijn 
welverdiende pensionering mag gaan genieten. Totaal pakten vader en zoon er ook 6 v/d 11 
in de prijzen en mochten ze daarnaast enkele geweldige referenties in ontvangst nemen. 
Zowel de provinciale winnaar bij Henk Melis als de kopduif van Patrick zijn namelijk kleinzonen 
van hun geweldige stamvader “Boss” en dat zorgde uiteraard al voor een dikke glimlach bij de 
mannen. Maar daarmee was de koek nog niet op, want toen van de week de eindstanden 
dagfond werden gepubliceerd in Zeeland, kwam daar als klap op de vuurpijl niets minder dan 
het provinciaal hokkampioenschap uit de bus, nadat men voor aanvang van de vlucht nog 



29e stond in de tussenstand. Zo zie je maar weer dat een zeperd op de eerste vlucht ook nog 
zijn voordelen kan hebben! ;-) Over een eindsprint gesproken zeg: geweldig resultaat en van 
harte gefeliciteerd met deze prachtige titel mannen!! 

 Joshua Hoek: naast clubwinst ook 50% prijs met 3 v/d 6 op de lijst. 
 Gijs Baan: met 8 v/d 18 net geen 50% prijs, maar met 4 en 5 in clubverband en 2x top 20 

NPO weer enkele mooie kopduiven.   
 

 
 
Dit was ‘m weer voor dit seizoen voor wat betreft de dagfond, laten we hopen dat we volgend jaar 
om te beginnen wat minder uitgestelde vluchten mogen hebben, op welk onderdeel dan ook. 
 
Erwin Houmes 
 
 
 
 



 
  


