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88 duiven in concours 
Winnaar: Patrick Noorman, Serooskerke 

 
Nationaal Issoudun, een jammerlijk dieptepunt in de geschiedenis van de duivensport! 
 
Zaterdag 23 juli, een datum die bij veel dagfond liefhebbers dik in de agenda omcirkelt stond! Op de 
planner stond namelijk Nationaal Issoudun en nog een flink aantal liefhebbers deden er in hun 
voorbereiding nog een stevig schepje bovenop om hun duiven maximaal op te poetsen voor deze 
afsluitende koers van het eendaagse fondseizoen 2022. Ook in onze vereniging was er met 156 
deelnemende duiven van 17 hokken nog sprake van een enigszins redelijke deelname voor deze fase 
van het seizoen. Hoopvol werd er zodoende uitgekeken naar de zaterdagmorgen, om de 
gebruikelijke kanalen te kunnen raadplegen voor de tijd van lossing en het aanschouwen van de 
ongetwijfeld mooie filmpjes die er weer van deze totale NL lossing zouden worden gemaakt! 
 
Dan gaan we daadwerkelijk naar de zaterdagmorgen, ik zal proberen het netjes te houden! 
 
Het was wel erg stil qua berichtgeving en dat bleef het ook lange tijd, wat gaan we nu toch krijgen 
waren de eerste gedachtes? De bewolking boven de losplaats moest nog openbreken werd er gezegd 
en de tijd begon inmiddels wat te dringen met oog op de noordelijke afdelingen. Kort na 9 uur 
zouden onze gevleugelde vrienden waarschijnlijk het sein op groen gaan krijgen sijpelde er 
vervolgens door. Maar daarop bleef het weer stil en werd er zelfs al gesproken over uitstel, maar 
niemand wist het zeker!? Oei, foute boel dus, dat was inmiddels wel duidelijk! Vervolgens kwam er 
dan toch bericht dat de Nationale Lossingscommissie alsnog het startsein had gegeven om 10 uur en 
de duiven met inmiddels prachtig vliegweer gelost waren. Vraagtekens alom toen daarna het bericht 
kwam dat niet ALLE afdelingen hun wagens hadden geopend, hoe dan en waarom niet???? De schrik 
werd helemaal compleet toen we het bizarre bericht te lezen kregen op de site van de NPO dat het 
de afdelingen 1,2,5 en 6 waren, die zich onttrokken hadden aan het lossingsadvies van de 
organisatie van deze vlucht!! Dit kan toch simpelweg niet waar zijn was de algemene gedachte, wat 
een slechte grap zeg. Maar het was wel degelijk waar, onze duiven zaten daadwerkelijk nog in de 
wagen en niemand wist waarom!!?? Een vorm van totale verbijstering was hetgeen wat bij menigeen 
hierop volgde en de grote vraag was al snel: hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren en wie is/was er 
dan toch op uit om deze vlucht volledig te manipuleren en om zeep te helpen!!?? Dit kan toch niet 
hoorde je overal en is toch in strijd met welke statuten dan ook? Inderdaad, dit kan absoluut niet en 
is dan ook onmogelijk goed te praten, maar het is wel gebeurd!! Het toont op een wel heel pijnlijke 
wijze maar weer eens aan hoe verziekt onze hobby momenteel is, een hele bittere pil voor iedereen 
die de duivensport een warm hart toedraagt en zo ontzettend jammer… Afgunst, jaloezie, 
vriendjespolitiek, machtspelletjes, eigenbelang en vooral enorm veel list en bedrog is helaas hetgeen 
hoogtij viert in onze sport, die toch ook zo mooi en verbroederend zou kunnen en moeten zijn en 
gelukkig op veel plaatsen ook nog wel is, dat hoop ik tenminste toch. Ook in onze eigen club is dit 
gelukkig dik in orde en leven we met elkaar mee in moeilijke (duiven)tijden, als er bijvoorbeeld weer 
eens veel jonge duiven zijn verspeeld en daarnaast vieren we ook zo veel als mogelijk gezamenlijk 
de successen. Het NPO Bestuur zegt de gang van zaken te betreuren en beloofde een onderzoek te 
starten en z.s.m. met een verklaring te komen, dinsdag de 26e kregen we een mail met een politiek 
correct verhaaltje en daar zal het vermoedelijk wel bij blijven, oftewel een gevalletje doofpot… 
 
We gaan naar de winnende duif in onze vereniging, want die verdient tenslotte de terechte aandacht 
voor de geleverde topprestatie en kan er uiteraard ook niets aan doen hoe de zaken gelopen zijn.  



Een duif ook met een verhaal en dat is altijd interessant om nader te belichten. Het is zondag de 24e 
om 7 uur los en om 13:02 uur is het de NL 18-1068475 (6e get.), die in Serooskerke weet af te 
drukken met 1.445 m/pm over haar opdracht van 523 km en haar baas Patrick Noorman de 
overwinning schenkt in onze club. Op Walcheren zien we haar op plaats 13 van 369 duiven en in 
samenspel West wordt het de 17e stek van 589 duiven. Provinciaal noteren we een 26e NPO voor 
“Oilgirl” van 1.578 duiven en in de Sectoruitslag 1a is dit goed voor een prachtige 26e spot van 3.999 
duiven, klasse van deze oliedame! Ja u leest het goed, een dame die in de olie was en dan wel heel 
letterlijk zie bijgevoegde foto onderaan deze pagina en het verhaal achter deze duif. Eerder dit 
seizoen won de 475 al een 18e in Sector 1a van 3.913 uit Souzay, ook toen met zuidoosten wind, 
heel knap!! Daarnaast zien we ook een 106e NPO Chateauroux van 3.671 duiven op haar cv, een duif 
met een voorliefde om uit blinken op de dagfond dus! 
 
We laten Patrick zelf even aan het woord, als we hem vragen wat hij al allemaal heeft meegemaakt 
met deze blauwe duivin, hij omschrijft het als volgt:  
 
De 475 heb ik gekregen van Richard v/d Bos. Als jong was ze steeds kwijt en zat ze twee keer bij Rinus 
Kleppe. Na de eerste opleervlucht heb ik haar niet meer gezien, totdat ik half oktober ineens een duif in de 
tuin zag lopen. Ze was erg welkom, want de eerste jaren hield ik maar weinig duiven over. Ze mocht 
dienstdoen als weduwduivin voor een doffer. Nu ben ik niet zo goed in duiven thuishouden, dus ik besloot 
haar 22-06-2019 in te manden voor Quievrain. Zij vloog direct een 6e in de club en een 30e in West. De week 
erna heb ik haar weer ingemand en kwam ze lekker thuis. Ze gaven toen een midfondvlucht met meewind 
op en ik dacht dat ik haar wel in kon korven. Ze is toen weer 2 weken weggeweest en zat opeens tussen de 
jonge duiven. Aangezien haar doffer best lekker kwam (en na haar verdwijning minder ging presteren) 
mocht ze toch blijven. Op de natour kon ik het niet laten en vloog ze nog een aantal mooie prijzen bij elkaar. 
Hierdoor kreeg zij een plaatsje voor 2020, waar ze o.a. een 7e en 8e op de dagfond vloog. In 2021 kwam ze 
na een vlucht met zuidoostenwind pikzwart thuis. Stinkend en onder de olie wist zij op bizarre wijze haar 
thuisfront te bereiken. Dreft, groene zeep en allerlei producten werden geprobeerd om haar schoon te 
krijgen. Zelfs bij de Mikke kregen ze het niet voor elkaar om haar volledig schoon te krijgen. Maanden heeft 
ze in de schuur gezeten. Ze was vies, lelijk en stonk. Ik heb haar verzorgd en uit respect voor haar 
doorzettingsvermogen mocht ze blijven. Dit jaar heeft ze al leuke prijzen weten te pakken, waaronder 2 
mooie prijzen op de dagfond (6 en 1). 
 

 Oilgirl in barre tijden! 



 

Wat een verhaal zeg en wat een mooi voorbeeld ook van doorzettingsvermogen, vertrouwen en 
dierenliefde. Respect is hier dus zeker op zijn plaats voor melker en duif, met als beloning de 
uitstekende prestaties van de 475, top!! Hieronder een plaatje van hoe “Oilgirl” er tegenwoordig 
uitziet + onderaan de reportage haar stamboom. 
 

 
 
Van harte gefeliciteerd met de 4e overwinning alweer in je ijzersterke seizoen Patrick, doe zo verder! 
 
Uitblinkers PV de Combinatie op deze Issoudun en in de eindstanden dagfond Zeeland’96: 

- Patrick Noorman, 6 v/d 10 in de prijzen en scoort 2 provinciale asduiven in de Zeeuwse top 10 
op plaats 6 en 7. In het hokkampioenschap Afdeling, Samenspel West en CC Walcheren word 
het een knappe 4e plaats, dikke proficiat! 

- Willy Huige en Nicky Schotanus, kenden een sterk dagfondseizoen en pakten daarin geweldig 
hun aangewezen duiven en zeker de eerste vluchten hoge prijspercentages. Deze prestaties 
worden bekroond met de titel 1e hokkampioen op zowel Walcheren als in samenspel West en 
een zilveren plak Provinciaal achter Henk Melis. Met vaak een kleine korf, erg knap gespeeld. 
Van harte gefeliciteerd. 

- Gijs Baan, 11 v/d 20 in de prijzen en met 2 t/m 4 diverse kopduiven. Zijn 2-jarige 20-563, zien 
we Provinciaal als zilveren asduif afgevlagd worden en de 20-551 als 10e. Gefeliciteerd Gijs! 

- Joshua Hoek en Peter & Peter Borremans draaiden respectievelijk 3 v/d 5 en 5 v/d 9 duiven in 
de prijzen en beslechten zodoende ook de grens van meer dan 50% prijs. 

 
Dit was ‘m dan voor wat betreft de dagfond dit jaar, we melden ons weer met de midfond jong. 
 



 


