
Opnieuw mooi weer en, helaas voor veel liefhebbers, weer dezelfde namen op het voorplan. 

We zijn alweer aan de derde vlucht toe en het begint een beetje eentonig te worden. In 

verband met de aanwezige bewolking en de lage temperaturen op de losplaats werd er even 

gewacht alvorens om 10.30 uur het startsein te geven voor het peloton om aan hun terugreis 

te beginnen. Het werd een mooie vlucht met vlotte aankomsten en, opnieuw, Patrick van 

Bragt als winnaar. 

Vorige week eindigde ik mijn stukje met de woorden dat het waarschijnlijk niet de laatste 

keer was dat ik Patrick als winnaar zou tegenkomen. Dat het echter de week erna al ging 

gebeuren had ik zelfs niet verwacht. Het was de 19-079 die zich geweldig revancheerde 

voor de 2e plek van vorige week en nu iedereen het nakijken gaf. Niet alleen in de 

vereniging was hij de snelste maar ook in het rayon was er geen enkele duif sneller. Een 

topprestatie. Hij is gekweekt uit een zoon van die superkweker “57” maal een duivin door 

broer John gekocht bij Van Heel in Limburg, een kleine melker maar met supergoede 

duiven. Deze doffer stond niet voor niets als eerste op de inkorflijst van Patrick want hij had 

hiervoor al bewezen dat hij het kop vliegen in hem had niet alleen dit seizoen maar ook in 

zijn geboortejaar en en in 2020 heeft hij dit bewezen. Vorig seizoen werd hij als 2e generaal 

duifkampioen afgevlagd.  Ook de overige duiven lieten Patrick niet in de steek met een zeer 

fraaie 11/14. Patrick proficiat met deze geweldige zege en probeer je duiven in deze vorm te 

houden dan spreek ik je ongetwijfeld nog veel vaker. 

De overige liefhebbers de norm van 50% of meer prijs behaalden waren: 

Sjef de Kort uit Oosterhout met 15/19, Arno van Opdorp uit Wagenberg met 17/22, Dick 

Hoogkamer uit Made met 28/47,  Jac. Hanssen uit Geertruidenberg met 9/14, Frans Maas 

uit Wagenberg met 9/18 en Anthony Schillemans uit Made met 38/60. 

De eerste 25 prijswinnaars op Morlincourt tegen 841 duiven ingekorfd door 29 liefhebbers: 

1 en 23 P. v. Bragt; 

2, 20 en 21 P. Nous; 

3, 9, 10 en 19 J. de Kort; 

4 en 11 J. v. Bragt; 

5, 12 en 13 A. v. Opdorp; 

6, 7, 15, 16, 17, 18, 24 en 25 D. Hoogkamer; 

8 en 14 Jac. Hanssen; 

22 Jac. v. Bijnen. 

Volgende week maken we een uitstapje naar het eerste midfondconcours vanuit Pontoise en 

hopelijk, opnieuw, met mooi weer. Zorg er dan ook voor dat uw favorieten er klaar voor zijn 

en allemaal veel succes. 


