
P.V. de Combinatie 
 Vitesse Pont st Maxence, 28 mei 2022 

In concours 427 duiven 
Winnaar: P & P Borremans 

 
“De 60 van Rossi”, winnaar Pont St Maxence!  

 

Scheepsrecht aan de Cornelis van Perestraat in Souburg! 

“Als ik meedoe”….. Ja, daar gaan we weer, “dan wil ik…..”.                                                                           

Winnen, het wordt zo’n beetje gewoonte daar bij de Borremansen! Na zes weken spel staan er al 

drie overwinningen op hun conto en dat is buitengewoon netjes mag ik wel zeggen. Dan doe je 

dus goed mee en meer dan dat zelfs. En voor de reporter wordt het ook steeds moeilijker om weer 

een verhaal te dichten maar dat was voor Peter sr geen enkel bezwaar. “Het kan niet moeilijk 

genoeg worden” werd mij fijntjes meegedeeld en wees nou eerlijk, als je zo een hart onder de 

riem wordt gestoken dan ga je toch vanzelfsprekend weer je best doen? Ere wie ere toekomt 

immers? 



Wat hebben we, we schreven het eerder, een fantastische start van het vliegseizoen 2022 wat het 

weer betreft. Week in week uit mooi duivenweer en zaterdag jl. was het helemaal schitterend! 

Een hoofdzakelijk noordenwindje en koel weer. Beter kan niet voor de duiven. Toen de duiven om 

08.00 uur de vrijheid kregen in Pont werd door iedereen een mooie vlucht voorspeld. En dat kwam 

uit, 120 meter verschil tussen de eerste en de laatste prijs, een prima verloop!                               

Toen de melding van Borremans op 11.19 binnenkwam was meteen duidelijk dat dit een vroege 

duif moest zijn. Als er in Breskens bij Mookhoek op 11.18 wordt geconstateerd, verwacht je niet zo 

snel 1 minuut later een duif in Souburg. Ze moeten dan immers nog de Schelde oversteken en op 

zee komt er nog vaak een beaufortje noordwestenwind bij. Maar het bleek allemaal geen beletsel 

te zijn voor “de 60” van de Borremansen. De derde overwinning in de club en de CC Walcheren 

was een feit. In het samenspel West kwam alleen de schrik van iedere duivenmelker in Zeeland er 

nog voor. Dekselse Herman wist er nog twee eerder te klokken, je hebt pas kans op een eerste als 

je deze man achter je hebt weten te laten. 

“De zestig”                                                                                                                                                             

is een hele mooie blauwe jaarling doffer die bij de mannen een schreefje voor had. Als jong kwam 

hij een keer thuis van een vlucht, had diep moeten gaan en kon daarna niet meer in z’n bak 

komen. Advies ingewonnen bij dierenarts De Weerd want opruimen was toch écht nog geen optie. 

Na enige tijd knapte de doffer toch weer op en hij had nog steeds het vertrouwen van hun bazen. 

Zo kreeg hij nu dus als jaarling een plek op het weduwnaarshok en beschaamd het vertrouwen 

niet. In de mand heeft hij wel een beetje van z’n neus gemaakt zo te zien maar toen hij eenmaal 

uit de mand was nog veel meer! En dat kan je niet aan de duif zien maar wél op de uitslag!! In zijn 

stamboom kunnen we zien dat de vader, de “Rossi 126” rechtstreeks afkomstig is van het 

Belgische tophok Peter van Oerle, St Job in’t Goor en de moeder is een zus van de goede 19 van 

Borremans zelf. Wat verder zien we Ronald Traas, Johnny Jonkers, Embregts-Theunis, Gebr. 

Scheele. Allemaal niet bepaald onbekende namen in de kampioenengalerij.  

West.                                                                                                                                                                                  

In de top van de provinciale uitslag is het wederom alles west wat de klok slaat. Maar liefst 21 

prijzen zijn daar al verdiend alvorens op plaats 22 een ander samenspel genoteerd staat. 

Vervolgens gaat het weer door t/m plaats 52. En dat terwijl er toch west in de wind zat. Bij de 

eerste zes prijzen mag alleen Herman Calon zich tegen onze clubgenoten aanschurken. Want met 

Borremans op 3 en Patrick Noorman op 4, 5 en 6 is de Combinatie toch weer aardig in het snuitje 

vertegenwoordigd. Het valt dan ook niet mee om in onze vereniging een 1e prijs te winnen. “De 

Combinatie” blinkt dit jaar vanaf de eerste vlucht uit in sterk spel door meerdere van onze leden. 

Dit vertaalt zich in de diverse tussenstanden van samenspel en afdeling. En dat is alleen maar goed 

voor de broodnodige motivatie die aan de basis ligt van dat sterke spel. We moeten oppassen om 

niet teveel in herhaling te vallen als we dit weer neerschrijven. Maar aan de andere kant; Je kunt 

het eigenlijk nooit genoeg benadrukken en nu citeer ik maar even een uitspraak van ons oud-lid 

Koen Minderhoud: “ ’t Gae nie uut z’n eige oor”!!! Al diegenen die zo hard spelen doen er veel, ja 

heel veel voor. En natuurlijk, ze krijgen op hun beurt zo af en toe ook een zeperd rond hun oren. 

Maar veren meestal snel weer op en proberen de oorzaak te achterhalen en zo mogelijk in de 

toekomst te voorkomen. Dat kenmerkt de kampioenen. 

 



Hoe dan ook, de eer van de overwinning komt de Borremansen voor de derde keer dik verdiend 

toe. Nogmaals van harte proficiat mannen en ga zo voort!!  

Aaa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


