
OVERWINNAARS  VAN  PERPIGNAN  

                    de combinatie WIM STEENVOORT  EN AAD BORSBOOM. 

Deze comb. bestaat al  sinds 1993 eerst nog in Ter Heide bij Wim thuis, die daarvoor met z’n vader 
ook al verdienstelijk  op de grote fond  speelde. Later met Siem en Aad zijn ze verder gegaan op de 
huidige locatie bij Siem op de bloemenkwekerij. Siem kreeg de kriebels van het lange wachten en 
toen is besloten dat Siem de programma duiven ging doen en de comb. de grote fond . Ze zitten op 
de zelfde locatie en de hokken staan dan ook in een hoek tegen elkaar met in de hoek het praathok 
en zit ruimte.  Het gemak van z’n comb. is dat er eigenlijk altijd wel iemand is om de duiven uit te 
laten en of binnen te laten(meestal Siem) want hij woont nou eenmaal op de locatie van z’n vroegere 
tuinbouwbedrijf. Aad die commercieel medewerker is bij Broekhof en dus gewoon na z’n werk de 
duiven komt verzorgen, en Wim die een bedrijf in de kassenbouw heeft en werken door heel de 
wereld uitvoert, dus ook niet de hele dag de tijd heeft om op de locatie te zijn. Er zijn hier al mooie 
prestaties neer gezet o.a. 3e W.S.EM. 8 getekende , 3e Nationaal Perpignan , 9e  Nationaal St.Vincent 
ZLU ,14e Nationaal Marseille , 19e Nat. Agen Jaarlingen met vorig jaar ook nog de beste clean sweap 
van de marathon op Bergerac. De duiven die hier vroeger waren kwamen van good old Cor van Rijn 
uit de Maasdijk die het soort van de Burg had, vele jaren is hier zeer verdienstelijk mee gespeeld en 
niet alleen bij de comb. maar bij meerdere duiven melkers in de regio. Tevens de van der Wegen 
duiven via Eijerkamp zitten bij de Comb onder de pannen. Ook zijn wat duiven van Jan & Chris v.d. 
Made en Koster Sommeling  en Team Vollebregt toegevoegd.. De 2019-1599740 is zoals al de 
gespeelde duiven weduwnaar, de dag van lossing zouden er duiven moeten kunnen thuis komen en 
er werd dan ook gerekend dat het ook bij hun zou moeten kunnen. Als dan rond 21.25 uur er drie 
duiven komen aangevlogen denken ze het zal toch niet waar zijn drie tegelijk, maar toen er een 
klapperend richting het hok vloog was de spanning voelbaar, echter hij vloog door om weer achter de 
andere twee aan te gaan en dan weten de mannen het ook niet meer. Aad en Wim weten het toch 
zeker het was hun eerst getekende die donkere kras, en dan na nog een paar rondjes hè, hè , hij valt 
op de klep en dan is het 21.27.19 uur en koerend gaat hij naar binnen . wat n mafketel die duif en nu 
het hartritme weer op normaal gaat wordt de melding gedaan en blijkt hij de 1e in de fondclub van 
402 duiven 1e in rayon west 334 duiven en 4e in de afd. 5 van 1072 duiven en 71e nationaal van 4865 
duiven geweldige prestatie van deze doffer die hiervoor al 57e van Mont de Marsan in de fondclub 
had en vorig jaar op Narbonne de 78e in de fondclub had, zeker geen eendaags vlieg. De duif komt uit 
een  doffer van Jan en Chris v.d. Made ( Gebr. Hagens x “zus”pilsje) x een dochter uit de zoon van de 
80 )9e Nationaal St. Vincent ZLU  x duivin van Koster Sommeling (Wanroy/Eijerkamp-Muller. De 
verzorging is hier dat er gekoppeld werd eind januari/februari omdat ze met de jongen willen spelen, 
ze brengen dan 1 jong groot en komen niet meer op eieren om dat de duivin wordt weggehaald. Dit 
jaar is voor het eerst verduisterd van begin maart tot eind april en belicht van rond 20 juni. De duiven 
worden op de programma vluchten in gespeeld en moeten wel minimaal een dagfond vlucht doen en 
minimaal 1.000 km maken.  Gevoerd wordt door het jaar heen met voer van de Patagoon aangevuld 
met voer van VANROBAEYS (Relax en Dynamik) en de laatste dag Top energy en dagelijks wat 
snoepzaad. De duiven trainen 1 uur per dag en dat meest in de middag. Wil ik jullie, en speciaal Wim 
bedanken voor de trouwe jarenlange sponsoring van onze mooie fondclub en hoop dat het niet de 
laatste keer is dat Julie overwinnen. 

 



Vriendelijk sportgroeten 

Aad van Bergen Henegouwen  

 


