
P.V. de Combinatie 
 (Midfond) Pont st Maxence, 18 juni 2022 

In concours 332 duiven 
Winnaar: P & P Borremans 

 
“De vale 83”, winnaar Pont St Maxence!  

 

Hitteprotocol zorgt voor afwijkende losplaatsen! 

Na wekenlang ideaal duivenweertje komt toch een keer het omslagpunt in het weerbeeld. Dat 

weten we met z’n allen en toch..? Niemand had verwacht dat het midfondconcours wat vanwege 

het hitteprotocol vanuit de vitesse afstand Pont st Maxence gewoon provinciaal werd vervlogen, 

zo’n raar verloop zou gaan kennen. Ja, het was een stuk warmer dan wij en de duiven gewend 

waren. Maar het was ook zuidoosten- en ook nog veranderlijke wind en deze zorgt in de meeste 

gevallen voor vreemd (slecht) verlopen concoursen. Merkwaardig..     

 



De duiven waren om 06.50 uur in Pont st Maxence gelost en hadden het blijkbaar zwaar. Van de 

winnaars vernamen we dat sommigen niet meer op hun poten konden staan en suf van de dorst 

waren. Bij de buren werd er een duif van een bekende Brabantse liefhebber zelfs dood van de 

straat geraapt. De eigenaar was diep bedroefd, het was een van z’n toppers! Hebben ze wel 

genoeg tijd gehad om te drinken tussen tijdstip van aankomst en lossing? Dat zijn zomaar vragen 

die oprijzen bij het zien van duiven die totaal verkrampt letterlijk neervallen. Zelf zagen we 

massa’s duiven die overkwamen, omdraaiden en daalden bij het zien van water in de vesten van 

Middelburg aan de Veersesingel. Dat zagen we al volop gebeuren voordat er ook nog maar één 

duif van Pont was gearriveerd. Merkwaardig..                                                                                              

Bij het afslaan van de klokken hoorden we van meerderen dat er nog goede duiven afwezig waren, 

ja sommigen hadden nog niet gemist en waar bleven ze nu? Merkwaardig.. 

Winnaar(s).                                                                                                                                                                                 

Die zijn er bij alle vluchten en hoe.. In Zoutelande won Jan Hengst de 1e en 2e provinciaal met 

daartussen een gat van zeven en een halve(!) minuut. Merkwaardig..                                                           

Maar het geeft wel iets aan. Blijkbaar kan zoiets alleen met zuidoostenwind en het daarbij 

behorende vreemde verloop. Saillant detail was nog wat we van Jan Hengst zelf vernamen; de 

winnaar was een duif geboren uit de sectorwinnaar Lorris van 2019. Vervlogen onder vergelijkbare 

omstandigheden, moeilijke vlucht met raar verloop, warm en … zuidoostenwind!!  

De winnaars bij ons in de club waren wederom vader en zoon Borremans. Wonnen ze eerder al 

het vitesseconcours vanuit Pont, nu was het wederom Pont wat aan de zegekar werd geknoopt. 

Het was reeds hun vierde overwinning in 2022. Wekelijks melden ze een vroege duif en dan is het 

niet vreemd dat zo’n vroege vaak ook een overwinning betekent. Het was hun fraai 

gestroomlijnde 2104983 die iedereen z’n vale staart liet zien. Hij heeft het talent niet van een 

vreemde. Zijn vader is afkomstig van Amer Al Housini & Zn, een doffer rechtstreeks uit het 

succeskoppel Reno x Roxanne van de comb. Houmes en de moeder is een zusje van het 21-tje, een 

topduif van Gijs Baan (zie stamboom) die beiden op het kweekhok van Peter jr. verblijven. Lopen 

we wat verder door de stamboom, dan komen we weer zoals zo vaak bij Koen Minderhoud 

terecht. Van zowel vader als moederszijde. In welke goede duiven zit dat bloed niet??                   

De “vale 83” was als jong al eens verspeeld, bleef wekenlang weg maar keerde op een gegeven 

moment toch weer terug. Hij had het vertrouwen van zijn bazen, mocht blijven en beloont zijn 

bazen daar netjes voor. Op Fontenaye van 4 juni jl. rook hij ook al aan de overwinning en moest 

slechts één duif voor zich laten. Provinciaal was dit goed voor een 3e prijs tegen 4410 duiven en nu 

een 11e provinciaal tegen 4171 duiven. Als hij zo doorgaat mag hij blijven!! 

Provinciaal.                                                                                                                                                                     

Was het vorige week op Chateauroux “de Combinatie” die het gros van de Zeeuwse liefhebbers uit 

de top tien hield, nu waren het onze sportvrienden van “de Zwaluw” uit Westkapelle die dit 

kunststukje herhaalden. Een fraai resultaat, mede veroorzaakt door dezelfde ‘gewraakte’ 

zuidoostenwind. Jazeker, er zitten ook voordelen aan. En dat voordeel mag je uitbuiten! Knap 

gedaan dus daar in Westkapelle. Van harte gegund schrijf ik hier met een tikkeltje chauvinisme! 

Tja, soms kruipt het bloed nog… 

Aaa. 

 



 


