
P.V. de Combinatie 

Jonge duiven, Roije 30 juli 2022 

512 duiven in concours 

Winnaar: Comb. Houmes A. & Zn., Middelburg 

 

Winners never quit, and quitters never win! 

 

Motivatie 

 

Het zal de clubgenoten van P.V. de Combinatie niet ontgaan zijn, dat familie 

Houmes “not amused” was over de gang van zaken rondom de Nationale 

lossing Issoudun. Er was woede, onbegrip en vooral een hoop verdriet. We 

gaan deze catastrofe niet opnieuw uitvoerig behandelen in deze reportage, 

maar het is wel een belangrijke pijler in het succes van afgelopen zaterdag.  

Adrie, Erwin en Joachim zijn er wonderwel in geslaagd om deze rollercoaster 

van emoties om te zetten in een even sterke motivatie. Zondag is er nog flink 

gemopperd en getreurd, maar de Houmesen besloten zondagmiddag weer te 

gaan genieten van hun zeer geliefde hobby. Het bleef echter niet alleen bij 

genieten. De messen werden geslepen als nooit tevoren. Dit heeft Zeeland 

geweten!  Met een wonderuitslag, de eerste 5 in de club tegen 512 duiven en 

de 5 snelsten van Zeeland tegen 5.977 duiven, moge duidelijk zijn dat dat een 

verloren veldslag nog zeker geen verloren oorlog is.  

 

 



NL22-8501038 “Alcaraz” 

 

“Alcaraz” is een heel mooie blauwe doffer. De 

combinatie zit sowieso goed in de doffers dit jaar en 

dit bracht Adrie ertoe wat oude duivinnen op vrijdag 

in het jonge duivenhok te zetten. Het werd een groot 

feest en de duiven keken Adrie dankbaar aan. 

“Alcaraz” zat al een tijdje op de met hennepvezel 

gevulde vloer te broeden en was duidelijk niet 

gediend van al die losbandige stelletjes op de grond. 

We kunnen het hem niet vragen, maar hij leek 

gemotiveerder dan ooit om zijn vaste plekje te verdedigen.  

 

“Alcaraz” is gekweekt uit een blauwe witpen van Jan Deliege. Hier kochten de 

mannen een bon van en gingen huiswaarts met twee mooie duiven. Één ervan 

luistert naar de naam “New Monty”. Hij komt, zoals de naam al doet 

vermoeden, uit de “Monty-lijn”. “Monty” vloog een 1e NPO Montlucon en een 

8e NPO Sens. Helaas is “New Monty” verspeeld op de andere zondagsvlucht 

vanuit Souzay. Moeder van “Alcaraz” is “Triple 6”. Deze duivin komt uit het 

wonderkoppel “Reno” x “Roxanne” en heeft haar potentie ruimschoots 

bewezen. In de stamboom kunt u haar mooie erelijst terugvinden.  

 

“Waar toveren zij dit opeens vandaan?” 

 

Tja, maak een Houmes niet getergd zou mijn eerste antwoord zijn. Tussen de 

regels door heeft u kunnen lezen, dat het toevoegen van wat oude duivinnen 

een gunstig effect leek te hebben. De jongen zijn sowieso aan een sterk 

opwaartse lijn bezig. Eerlijkheidshalve hadden de mannen zo’n uitslag eigenlijk 

ook niet verwacht. Doordeweeks was Erwin zelfs nog erg ontevreden. Hij zag 

wat duiven krabben aan hun kop en hoorde wat duiven niezen. Hij besloot, 

voor zijn eigen humeur, het hok snel te verlaten. Adrie besloot de duiven wat 

langer van W.N. rood te voorzien. Normaal krijgen de duiven dit 

donderdagmorgen en laat hij het staan tot vrijdagmorgen. Nu kregen de duiven 

W.N. al op woensdag. Of het de tranen van ellende zijn geweest, de 

toegevoegde oude duivinnen of een dagje langer W.N. zullen we nooit weten, 

maar deze ultieme revanche-poging pakt niemand hen meer af. Ons rest alleen 

maar een felicitatie, het opdrinken van hun overwinningsbiertje en als de 

wiedeweerga naar huis om onze duiven op te poetsen!  



 

Patrick Noorman 

 

 


