Combina e Borsboom-Steenvoort overwinnaars St Vincent ZLU

In 1993 is de Combina e Borsboom-Steenvoort ontstaan en bestond toen uit Aad en Siem Borsboom
en Wim Steenvoort. Na enige jd is Siem voor zichzelf op de programma vluchten gaan spelen en zijn
Aad en Wim als combina e verder gegaan. Beiden zijn hun duivenloopbaan in de jaren zes g gestart
op de programma vluchten. De combina e kan terug kijken op enkel mooie jaren met name 2010 t/m
2012, dat laatste jaar werden zij in de fondclub De Glazen stad op de NPO vluchten 6e onaangewezen
en 1e aangewezen kampioen. In dat jaar waren er aanmerkelijk meer deelnemers aan deze vluchten
dan nu het geval is. Ook werden zij in dat jaar 1e West Nederlandse Marathon in het Samenspel
Noord en Zuid Holland. 2013 is een jaar waar met minder plezier op wordt terug gekeken want toen
werden er diverse toppers verspeeld. En als je niet tot de magahokken behoort moet je verplicht een
stapje terug doen. Maar met deze overwinning lijkt het erop dat de kwaliteit weer aanwezig is en
wellicht horen we nog meer over deze combina e.
Er wordt door de combina e zowel op weduwschap als met nestduiven gespeeld. Beide lie ebbers
hebben hun eigen hok waarover zij de scepter zwaaien. Bij afwezigheid van een van de twee neemt
de ander de verzorging over. Aad is de man van het weduwschapspel terwijl Wim sinds twee jaar
zowel weduwschap als nestspel speelt. De weduwnaars trainen één maal per dag en wel ’s middags
om 16.30 uur. Na ca één uur is de training voorbij en zijn de nestduiven aan de beurt. Aad en Wim
zijn tot op heden zeer tevreden over het trainingsgedrag van de duiven.

De winnende duif NL10-159808 is een mooie zwartbonte doﬀer die vanaf 2012 regelma g zijn prijzen
op zowel de NPO als de ZLU vluchten wist te verdienen. Dit jaar vloog hij ook al prijs van St Vincent
NPO. Dat hij het niet van een vreemde hee blijkt wel als we naar zijn vader kijken de NL06-2143244
(Bollebakker x Eijerkamp) deze won op 11 keer spelen evenzoveel prijzen maar bleef in 2013 op een
vluchtje van 250 km achter. De moeder van de 80 is in 2006 als eitje gekregen van Piet Marel.
De duiven worden hier begin februari gekoppeld en als de jongen ca 16 dagen zijn gaan de duivin en
één jong eraf en mogen de doﬀers zelf het andere jong verder groot brengen. Vanwege de slechte
weersomstandigheden hee de 80 als voorbereiding Duﬀel, twee keer Menen, Laon en Nanteuil
gevlogen om daarna succesvol St Vincent NPO te voltooien. Als volgende vlucht stond hij gepland
voor Albi maar gelet op de weersvooruitzichten besloot Aad die in principe geen duiven voor deze St
Vincent zou korven om de 80 toch maar op St Vincent te spelen. Als dank voor zijn eerdere presta e
mocht hij als eerst getekende in de mand met het gekende resultaat. Dat hij in de ploeg van Albi niet
gemist werd blijkt wel want hierop wisten alle vijf gekorfde duiven prijs te vliegen.

Het verzorgingsplaatje laat weinig bijzonderheden zien, het huismerk voer is Van Robays, als
bijproduct zien we condi epoeder van dokter F Mariën en biergist van Natural. Het medische plaatje
is als volgt: Naast de verplichte en ng tegen Paramixo wordt er geënt tegen pokken. Jaarlijks in het
najaar een drinkkuur tegen parathyfus welke om het jaar gevolgd wordt door een en ng tegen deze
ziekte.

Het is al jd leuk om een reportage te mogen maken van een overwinnaar maar deze keer gee het
wat extra’s als je een sponsor in het zonnetje mag ze en. Wim sponsort onze Fondclub vanaf het
eerste uur en mede hierdoor is het mogelijk dat we u jaarlijks een schi erende kampioenenhuldiging
kunnen voorschotelen.
Aad en Wim nogmaals van harte gefeliciteerd met deze overwinning.
Kees van den Bos

