
P.V. de Combinatie 
Midfond jong, Orléans 11 september 2022 

113 duiven in concours 
Winnaar: Patrick Noorman, Serooskerke 

 
De afsluiter van het seizoen, een mooie sectorvlucht vanuit Orléans! 
 
Afgelopen zaterdag 10 september stond de allerlaatste vlucht van seizoen 2022 op het programma, 
die op de Grand Prix kalender omschreven stond als de Grand Prix der junioren onder de naam “De 
Ode aan Orléans klassieker”. Helaas was er sprake van behoorlijk wat natte moesson deze dag, zo 
veel zelfs dat er sprake was van de nodige wateroverlast in diverse delen van onze provincie. De 
gewenste opklaringen kwamen er wel, maar pas toen de dag al flink gevorderd was. Hoe spijtig dus 
ook, er zat niks anders op voor de verantwoordelijken dan te moeten uitstellen. Zondag was het 
weer aanzienlijk beter en nadat met name in België en Frankrijk de mist was opgetrokken werden de 
duiven van Sector 1a gelost om 11 uur met een zwakke zuidoosten wind en kenden een prima 
vertrek volgens de berichten. 
 
De provinciale overwinning werd bejubeld in Vogelwaarde, waar Gerben de Boeij samen met vader 
Werner het bal opende om 15:49 uur met 1.399 m/pm en daarmee naar later bleek iedereen het 
nakijken wisten te geven, ook de sectorwinst tegen 6.556 duiven werd hier een feit, een geweldig 
mooie prestatie van dit sterke hok, die we de laatste jaren ook terugzien in de traditionele 
decemberveiling van onze vereniging, top!! 
 
Dan gaan we nu naar de winnaar in onze club, het is onze secretaris Patrick Noorman die deze 
laatste scalp van het seizoen weet binnen te harken in zijn woonplaats Serooskerke. Tijdens het 
letten, hield Patrick fanatiek de meldingen in de gaten en zag op de Bricon-app dat er om 16:00 uur 
gedraaid moest worden voor de 1e provinciale/sectorale melding. Tijdens het verspringen van de 
klok van 16:00 uur naar 16:01 zag Patrick twee duiven van een gigantisch hoogte naar beneden 
afdalen. Met de adrenaline vermoedelijk op kookpunt op dat moment, is het kras duivin 22-8486550 
(2e get.) die op indrukwekkende wijze op de klep valt, maar haar metgezel is alles behalve van plan 
zich te laten constateren en blijft jammerlijk in de goot bij de buren zitten, hoe ongekend balen en 
frustrerend is dat….  De 550 weet 1.388 m/pm te noteren en wint in clubverband afgetekend met 
een voorsprong van 21 meter op de eveneens 2e get. van Gijs Baan. Ook op Walcheren is deze 
krachtsinspanning goed voor de winst van 423 duiven en in samenspel West wordt het zilver van 811 
duiven. Provinciaal komt er een prachtige 4e NPO van 2.351 duiven uit de bus en in de uitslag van 
Sector 1a een fantastische 4e stek van 6.556 duiven, met recht een knalprestatie!!  
 
Patrick vertelde mij de 550 gekregen te hebben van het kampioenenhok van Martijn en Buck de 
Kruijf uit Woerden. Normaal gesproken koopt Patrick daar al enige jaren een ronde uit te vliegers, 
maar kreeg er dit jaar een aantal uit de indrukwekkende kwekers die daar huizen. De vader van de 
550 komt uit het bekende “PIPA-koppel” van De Kruijf zelf en de moeder is een dochter van 
geweldenaar "Kai Verbij” van de combinatie A. Kat & Zn uit Westzaan, die in 2017 gekroond werd als 
beste midfond-/fondduif van Nederland.  
 
De "550" was beslist niet aan haar eerste profstuk toe en won voorafgaande aan Orléans reeds de 
volgende prijzen in samenspelverband: 
* Op de 1e jd-vlucht uit Quievrain een 8e prijs van 2.603 duiven. 
* Een week later vanuit Grevillers werd het plaats 154 van 2.489 duiven. 
* Vervolgens Roye, de 110e plek van 2.422 duiven. 



* Weer een week later werd het vanuit Breuil 153e van 2.213 duiven. 
* Na een missertje op de midfondstart Melun, was ze een week later weer zeer sterk aanwezig en 
won ze als kopduif vanuit Fontenay de 18e van 1.365 duiven in West en een mooie 36e provinciaal 
van 3.089 duiven! 
* Pont St. Maxence won ze vervolgens als 2e getekende en 2e aankomst de 21e stek van 1.135 
duiven. 
In de voorlopige tussenstand van de Nationale competitie De Allerbeste staat de 550 geklasseerd op 
een 11e plaats, hieronder ziet u een foto van dit jonge talent! 
 

 
 
Ze werd gespeeld op een jong van 15 dagen. Doordeweeks werden de oude duiven van de natour 3x 
gelapt. Een aantal jonge duiven op nest werden ook meegenomen en de "550" bleef iedere keer 
uren op het dak zitten. Het werd voor Patrick zodoende een behoorlijk hoofdpijndossier welke duiven 
er nu toch aangewezen moesten worden!? Tijdens het observeren in het hok, zat ze wel steeds op 
het plankje voor haar broedhol. Aangezien ze daar heel fel op was en geweldig aanvoelde/oogde, 
besloot hij haar toch aan te wijzen voor de inkorving afgelopen donderdag als 2e getekende. Het 
kenmerkt de goede melker, die met zijn duiven bezig is en ze goed aanvoelt, er veel tijd en energie 
in stopt en als dat gepaard gaat met kwaliteit: dan betaald zich dat uit hoor mensen!! 
 
We zijn er tenslotte allemaal een heel seizoen getuige van geweest hoe Patrick zijn vliegploeg 
uitermate goed in orde had en heeft gehouden, ondanks de vele ellende van de roofvogels. 
Vele klinkende uitslagen vanaf de start in april t/m afgelopen weekend september. Een karrenvracht 
aan top 10 Grootmeesternoteringen , 1e Grootmeester Quievrain N33, 5 teletekstnoteringen, 5x de 1e 
prijs in onze sterke vereniging en daarnaast een hele hoop asduiven in West en Afdeling, simpelweg 
grote klasse en we spreken hier dus van een superseizoen om beretrots op te mogen zijn, nogmaals 
van harte proficiat en ik zou zeggen: geniet er nog even lekker van na de komende maanden! Om te 
beginnen vanavond op de BBQ van de club, proost!! 
 



Op moment van schrijven van deze reportage laat de intertekstnotering van deze Orléans helaas 
nogal erg lang op zich wachten, dus die zal binnenkort nog op de groepsapp van de vereniging 
gedeeld worden, ere wie er toekomt! 
 
Uitblinkers PV de Combinatie 11/09/2022 Orléans : 

- Patrick Noorman : 9 v/d 15 in de verenigingsuitslag! 3e asduif in West met de 612 en 4e 
hokkampioen in West.  

- Gijs Baan: een mooie kopduif met de 10e provinciaal (13e in de sector) en 10 v/d 20 in de 
punten in de club. 

- Peter en Peter Borremans, 1e hokkampioen midfond jong in Samenspel West, van harte 
gefeliciteerd mannen!! Daarnaast ook nog de 7e asduif met de 734. 

 
Dit was het dan voor seizoen 2022, ik wil iedereen een goed “stil” seizoen wensen en hopelijk tot 
volgend jaar allen! 
 
Erwin Houmes 


