
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Fontenay-sur-Eure 5 september 2020 

171 duiven in concours 
  Winnaar: Patrick Noorman, Serooskerke 
 
Fontenay-sur-Eure deel 2; wederom taaie kost met een traag verloop!  
 
Afgelopen zaterdag stond het 3e en alweer voorlaatste concours van het onderdeel midfond jong op 
het programma, met net als vorige week lossing in Fontenay-sur-Eure. Waar de voorgaande 
uitvoering gepaard ging met buien en een moeizaam verloop, waren de vooruitzichten vooraf nu toch 
een stuk rooskleuriger zonder buien en met een prima temperatuur. Helaas (voor onze streek) wel 
weer westen wind, maar na lossing om 9:30 uur hield men logischerwijs weinig rekening met 
doemscenario’s, ook omdat de in de ochtend vervlogen natourvlucht vanuit Arras een prima verloop 
kende met ruim 1.400 m/pm voor de winnaars. 
 
Een paar minuten voor half drie kwamen zaterdagmiddag de eerste Zeeuwse meldingen binnen 
vanuit Zeeuws-Vlaanderen uit de samenspelen Oost en Midden. Vervolgens was het wachten op de 
eerste geluiden uit West en hier op Walcheren. Het bleef echter angstvallig stil en de verbazing 
begon meer en meer te groeien. Om 14:57 uur komen uiteindelijk dan de eerste West-meldingen 
vanuit Breskens op Compuclub Live, vanaf het erf van vader en zoon Mookhoek. Eindelijk is er dan 
wat bekend en aangezien er verder geen sprake was van meldplicht, zat er niks anders op dan 
afwachten maar of er elders ook al duiven binnen waren. Echter nog in dezelfde minuut kwam er ook 
teken van leven op onze eigen verenigingsapp en wel uit Serooskerke, waar Patrick Noorman op de 
verste afstand op Walcheren zijn 14e getekende NL20-1541244 mocht begroeten en 1.164 m/pm laat 
noteren over 381 km. Hier ging men niet meer aankomen was al gelijk de algemene gedachte, 
aangezien er verder nog steeds niets bekend was. Deze donkerkras doffer geeft dan ook iedereen 
het nakijken en wint glansrijk in onze vereniging met maar liefst 55 m/pm voorsprong! Ook in de 
CCW is het de bovenste trede van 546 duiven en ondanks dat René van Hee in Oostburg in de 
voorvlucht nog heel dicht bij kwam, moet ook hij het onderspit delven en is ook hier het goud voor 
onze Spoor der Kampioenen reporter van 974 duiven, een uitermate knappe prestatie! Provinciaal zit 
er in onze regio helaas niet meer in dan een bijrol, we vinden de 244 hier terug op plaats 67 van 
2.701 duiven. 
 

  
  De stralende overwinnaar van Fontenay, die van zijn baas de naam “Badr” kreeg!  

 



Patrick gaf zijn winnaar de naam “Badr” en ik citeer even zijn woorden inzake de reden hiervan: “het 
was een vreselijke knokker en overal op het hok deed hij irritant”. Sinds hij een vaste duivin had en 
voor het eerst op eitjes zat, was hij een stuk rustiger en vloog eerder op Peronne een 13e van 352 
duiven en vorige week op Fontenay nog de 35e van 205 duiven. In de stamboom van “Badr” zien we 
een flink Gijs Baan gehalte, zijn vader is namelijk de in onze vereniging beruchte 14-319 van Gijs, 
een absolute topper die Patrick dit seizoen mocht lenen om uit te kweken. Patrick benadrukte  mij 
nogmaals hier erg blij mee te zijn en het is dan natuurlijk ook geweldig om met zulk materiaal aan de 
slag te mogen. Hij koppelde hem aan een eigen kweek jaarling duivinnetje uit de 17-203 (ook 
afkomstig van Gijs) x de 17-492 dochter El Salvador van Martijn en Buck de Kruijff. Zie stamboom 
onderaan de reportage voor meer info. Patrick vertelde mij nog dat “Badr” na een verlate thuiskomst 
van zijn duivin alweer snel een nieuwe liefde opgescharreld had en wie weet wat hij op Chateaudun 
nog in zijn mars heeft. We gaan hem volgen en feliciteren zijn baas nogmaals met deze puike 
winstpartij! 
 
Over het verloop van deze vlucht, welke voor enorm veel vraagtekens zorgde raakten we in het 
lokaal dan ook niet snel uitgepraat! De concoursduur bedroeg ruim een uur en het verschil in meters 
van de eerste naar de laatste prijsduif is bijna 200 m/pm; zeer opmerkelijk! Wat is er onderweg toch 
gebeurd met onze duiven vroegen we ons massaal af en hoe kan het toch dat het zo’n draak van een 
vlucht is geworden? We moesten echter met z’n allen het antwoord schuldig blijven. Feit is wel dat 
onze junioren het de laatste 2 weken niet bepaald cadeau krijgen en er ook diverse duiven achter 
bleven, ondanks de inmiddels opgebouwde ervaring! Hopelijk krijgen we met Chateaudun nog een 
mooie afsluiter, we zijn er op zijn zachts gezegd erg aan toe. 
   
Uitblinkers PV de Combinatie: 

- Comb. Baas met plaats 3 en 4 in de uitslag in totaal 13 v/d 26 op de lijst, zeer knap onder 
deze omstandigheden, petje af! 
 

Tot volgende week, met de afsluiting midfond jong op het programma. Succes gewenst in de 
voorbereidingen! 
 



 


