
P.V. de Combinatie 
 Vitesse Pont st Maxence, 25 juni 2022 

In concours 244 duiven 
Winnaar: Joshua Hoek 

 
De statige jaarling 2104599, winnaar Pont St Maxence!  

 

Snelle concoursen op “dubbele” zaterdag! 

Voor de derde keer dit seizoen verschenen onze duiven in Pont st Maxence aan de start. Alweer 

het vijfde vitesse concours, wat gaat het toch snel. Spraken we vorige week nog van het nog prille 

seizoen 2022,  vandaag werden de voorlopige eindstanden op de vitesse alweer rondgestuurd. 

Voor de échte optimisten; nog even en de lange gezellige winteravonden komen eraan! 

Het was zaterdagochtend nog vroeg toen de onheilsboodschap van het uitstellen van het 

dagfondconcours al te lezen was, nog voor het startsein in Pont kon worden gegeven. Een 

gedeelte van Frankrijk zat onder een regen- en onweersfront, maar wat dichterbij en ook aan de 

oostelijke kant was het weer nog prima en kon probleemloos worden gelost. Dan voelt het erg 

dubbel, vooral ook omdat het weer bij ons tot ruim in de middag heel goed was. 



Alle hoop dus dan maar op Pont, een lossingsplaats die we al jarenlang koesteren! Om 08.30 uur 

kregen de duiven de vrijheid om met spoed huiswaarts te keren. Een zuidelijke wind in de staart, 

het zou een makkie worden. Zat er soms ook nog een vleugje oost bij? Het leek er wel op want 

wederom haalt p.v. de Zwaluw uit Westkapelle hard uit met maar liefst acht (!) prijzen bij de 

eerste tien van het provinciale concours en dat tegen 3336 duiven! 

Op de 6e plaats van zowel de provinciale als ook de samenspel uitslag, nestelt zich Joshua. De 

blauwe jaarling doffer “599” weet het geweld van een drietal hokken van “onze Combinatie” tot 

aan de 15e plaats in de uitslag netjes voor te blijven. Hij wint met 8 meter voorsprong en met 1509 

meter per minuut deze derde versie van Pont in de club.                                                                                

Eerder dit seizoen won hij ook al een 5e tegen 680 duiven en een 15e tegen 3593 duiven in het 

samenspel op Morlincourt. Het is de laatste telg uit superkweker “Blauwe Willem” van Willem 

Minderhoud, Westkapelle en de moeder kocht Joshua op een bonnenverkoop van de Nishoek in 

2020. Dit op aanraden van zijn vader en die raad was zo overtuigend dat Joshua al het hoogste 

bod deed nog voordat hij de duif in zijn handen had gehad. Deze duivin kwam van J. den Hartog en 

Zn uit Culemborg (zie stamboom), ook niet de minsten…   

Met 72 meter verschil tussen de eerste en de laatste prijs kan het concours onder de snelle 

gerekend worden. Diverse hokken blonken uit in hoge prijspercentages, het lijkt erop dat de 1 op 3 

formule niet datgene brengt wat werd beoogt, namelijk dat meerdere leden daardoor op de 

uitslag zouden verschijnen. De realiteit is dat diegenen die altijd al veel duiven in de prijzen 

hadden er nu simpelweg nog meer hebben. Jammer, maar geen verrassing natuurlijk! Hogere 

wiskunde heb je hiervoor niet nodig. Boerenverstand liever wel en meer nog; het gebruik daarvan! 

Joshua, van harte proficiat met deze overwinning maar zéker ook vader Jan Kees! Want wie heeft 

er een fulltime hokverzorger in vaste dienst? Jawel, Joshua! Wie heeft er een vakkundig adviseur 

bij de aankoop van een succesbon? Joshua! Wie heeft er een automatische “wekker” als het nog 

zo lekker is op bed en de duiven kunnen elk moment komen? Joshua!                                                        

Kortom, Joshua is als duivenliefhebber een bevoorrecht mens! Is dat besef er? Dan is het goed!  

Aaa.   

  

                                                                            



 


