
P.V. de Combinatie 
Vitesse, Peronne 20 april 2019 

727 duiven in concours 
  Winnaar: Patrick Noorman, Serooskerke 
 
Vitesse Peronne; prachtige vlucht met goud en brons voor onze vitesse-reporter!! 
Heel de week waren de voorspellingen richting het Paasweekend met het 2e vitesse-concours van het 
seizoen vanuit Peronne op de rol al zeer rooskleurig te noemen. Waar vorige week een winterjas nog 
geen overbodige luxe was, was het nu met een heerlijk zonnetje en een temperatuur van boven de 
20 graden vele malen aangenamer om duiven te verwelkomen. Daarbij een lichte oostnoordoosten 
wind maakten het tot prima condities voor een mooie vlucht met echt duivenweer! Het Zeeuwse 
konvooi kreeg zaterdagmorgen om 9 uur het sein op groen en de verwachtingen waren dat de 
vroegste duiven binnen de 2,5 uur moesten kunnen arriveren (aan onze kant op Walcheren bedoel ik 
dan). 
 
Fotofinish 
Beslist niet ongebruikelijk in de hedendaagse duivensport is het dat er een fotofinish aan te pas moet 
komen wie er uiteindelijk met de felbegeerde 1e plek vandoor gaat en hierin vormde deze Peronne 
geen uitzondering, het werd enorm spannend. Onze vitesse-reporter Patrick Noorman klokte om 
11:26 uur in zijn woonplaats Serooskerke in een tijdbestek van 3 seconden 2 duiven op een afstand 
van 186 km. In Middelburg opende Joeri Waebeke met zijn Quievrain-winnares 2018 het bal om 
11:23 uur op een afstand van 182 km. Alle drie deze duiven maken 1270 m/pm, echter Patrick wint 
met een banddikte verschil ofwel 0,1 m/pm en Joeri moet genoegen nemen met het zilver! Beide 
liefhebbers behoren tot de jonge generatie van onze club, zijn nog maar enkele jaren lid in 
Middelburg en nog volop aan het “bouwen” aan een mooie stam duiven. Dat ze hierin gaan 
slagen/aan het slagen zijn, daarover bestaat bij uw gastreporter geen enkele twijfel. Fanatieke jonge 
melkers die er veel/alles voor over hebben te slagen met hun gevleugelde vrienden! Wat zeker ook 
genoemd mag worden is dat beiden een vrouw trouwden die enthousiast meeleven en voor een 
goede support zorgen in de hobby van manlief. Dn overkanter Joeri pakte vorig jaar al zijn 1e 
hoofdvogel op natour Quievrain en onze Zuud-Ollander Patrick zat er vorig seizoen al meerdere keren 
heel dicht bij met enkele 2e plaatsen en ondanks dat hij het zelf zaterdagmiddag nog niet durfde 
geloven en ons met termen als Zoetemelk, eeuwige 2e en “er zal heus nog wel iemand voorkomen 
hoor” om de oren sloeg dat het een lieve lust was, is het voor hem nu dan toch ook echt raak en 
mag ook hij zijn 1e winst in onze sterke club noteren en vieren. Een overwinning die hem van harte 
toekomt en door zijn clubgenoten enorm gegund is, neem dat maar van mij aan! Even leek het er op 
dat we in onze club ook nog de snelste duif van gehele Zeeuwse lossing mochten vieren, maar deze 
eer ging uiteindelijk naar Rene van Hee in Oostburg die met 1275 m/pm een hele knappe duif wist te 
constateren in de voorvlucht; chapeau! 
   
“Gijssie” 
Dan nu naar de winnende duif, een blauwe doffer met ring NL17-1330203 genaamd “Gijssie”, die 
zoals zijn naam doet vermoeden rechtstreeks afkomstig is van clubgenoot Gijs Baan en werd 
gekweekt uit doffer NL16-3612280, een echte klasbak met o.a. een 1e Arras van 2.905 duiven 
(tevens snelste van Zeeland) en nog een hele serie kopprijzen en ook asduifvermeldingen op zijn cv. 
Moeder is de NL16-3612313, een dochter van Gijs zijn geweldenaar 14-319 die o.a. 1e generaal 
asduif werd in 2015 van het samenspel (3e prov.) en tot zijn beste duiven genoemd mag worden. 
Een rijke stamboom zodoende en goed bloed verloochend zich hier dan ook niet, Patrick zag het zelf 
altijd al zitten in deze doffer en vertelde mij dat hij een prima prijsvlieger is. Het was enkel nog even 
wachten op de aansprekende echte kopprijzen en het lijkt er op dat hij zijn baasje het vertrouwen 



nu gaat terugbetalen. De prestatie op Peronne valt in ieder geval absoluut in de gewenste categorie 
en gaat hopelijk een mooi vervolg krijgen. Naast winst in de club is de prestatie van “Gijssie” goed 
voor winst in de CC Walcheren van 2.070 duiven. In samenspel West goed voor het zilver van 3.356 
duiven en van de gehele lossing zodoende ook 2e van 10.051 duiven, grote klasse!! 
 

   
17-203 alias “Gijssie”     Spanning in afwachting van Compuclub 

 
De partner van “Gijssie” die op dubbel weduwschap gespeeld wordt is de 17-492 en laat dat nou net 
de bronzen duif van Peronne zijn, een dochter van superduif “El Salvador” (o.a. 1e Nat. asduif 
snelheid 2017) van Martijn en Buck de Kruijff uit Woerden. Ze kwamen samen aan van deze vlucht 
en waren dus tot in de puntjes gemotiveerd. Een prachtresultaat voor Patrick zodoende deze 
Peronne en hopelijk het begin van een geweldig seizoen 2019, nogmaals van harte proficiat en heel 
veel succes verder!! 
 
Uitblinkers in de verenigingsuitslag: 

- Gerrie van Boven met 13 v/d 19 en 2x top 10! 
- Bram en Tom Beekman, zelfde doffer als vorige week op kop (7e) en 10 v/d 14 in de uitslag. 
- Joshua Hoek met 9 v/d 19, duiven voor de 1e x in de korf! 
- Hans Daane met 12 v/d 21. 
- Gijs Baan, geen top 10 voor hem deze keer wat op zich een zeldzaamheid is, maar 

desondanks weer een mooi treintje met 30 v/d 50 in de prijzen! 
- Adrie, Erwin en Joachim Houmes met 2x top 5 en 23 v/d 45 op de uitslag. 

 
Tot volgende week Roye, het is nog even afwachten wie de reportage zal schrijven… ;-) 


