
Jac. van Bijnen winnaar Niergnies en Anthony Schillemans wint Issoudun. 

 

Opnieuw een weekend met geen standvastig zomerweer. Was het vroeg in de ochtend 

prachtig weer met een heerlijke temperatuur dan betrok de lucht helemaal toen de jonge 

duiven moesten thuiskomen vanuit Niergnies met als gevolg dat er op verschillende hokken 

‘s avonds nog meerdere duiven ontbraken. Dat de oude duiven hier niet al te veel last van 

ondervinden bewezen de aankomsten in de middag vanuit Issoudun. 

 

Bij de jonge duiven vanuit Niergnies werd Jac. van Bijnen de grote winnaar. Jac heeft als 

gevolg van een ernstige Coli-uitbraak minder jonge duiven dan andere jaren maar dat hij 

over goeie beschikt laten de resultaten tot nu toe wel zien want zijn jonge duivenploeg 

marcheert buitengewoon. Winnaar werd een vale doffer die weer gekweekt is uit Jac zijn 

befaamde “Rooie” soort dat teruggaat naar een zekere Mous uit Tilburg. Zeker geen 

bekende naam maar dat hij goei moet hebben gehad bewijst Jac al jaren. Ook bij de oude 

duiven haalt Jac dit seizoen een meer dan behoorlijk prijspercentage hoewel Jac altijd beter 

wil. Dat kenmerkt de echte winnaar. Jac van harte gefeliciteerd met deze zege. 

Er was op deze vlucht slecht een liefhebber die het presteerde om aan de norm van 50% of 

meer prijs te voldoen en dat was Rienus Commeren uit Geertruidenberg met een mooie 

15/29. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 677 duiven ingekorfd door 27 liefhebbers waren: 

1, 5, 9, 22 en 23  Jac. v. Bijnen; 

2  R. Norbart; 

3, 4, 8, 11, 17 en 24  M. Commeren; 

6 en 20  D. Hoogkamer; 

7 en 13  P. v. Bragt; 

10  F. Maas; 

12  Jac. Hanssen; 

14 en 19  Comb. de Peijper-Bundz 

15  J. v. Gijzel; 

16 J. de Kort; 

18  J. Verboven; 

21  Ant. Schillemans; 

25  Comb. Pals-Luijten. 

 

De dagfondvlucht vanuit Issoudun werd een overwinning voor Ant. Schillemans. Ook 

Anthony is, tot nu toe, nog niet zo tevreden met de resultaten in dit seizoen. Als regerend 

generaal kampioen is hij veel beter gewend. Deze overwinning zal dan ook heel goed zijn 

voor het moraal. Hij won deze vlucht met zijn eerstgetekende.  Het is een duivin die ook als 

jonge duif reeds een eerste prijs pakte en die op de eerste Issoudun van dit seizoen een 

mooie 3e plaats behaalde. Ze is gekweekt uit duiven van Timo Besters uit Bergen op Zoom 

en Anthony zijn “696” en deze laatste was ook een erg goede dagfondduif. Deze zege zal 

voor Anthony dan ook zeker naar meer smaken en deze nog jonge liefhebber kennende zal 

hij deze weken extra werk proberen te maken van zijn jonge duiven om straks nog meer 

zegebloemen te kunnen binnenrijven.  Anthony van harte proficiat met deze overwinning en 

op naar de volgende. 

Er waren op deze vlucht verschillende liefhebbers die aan de norm van 50% of meer prijs 

kwamen en dat waren: 



Ad Kuijpers uit Wagenberg met 5/10, Jac. van Bijnen en Cor de Heijde, beiden uit Made met 

3/5. 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 138 duiven ingekorfd door 17 liefhebbers: 

1, 5 en 7  Ant. Schillemans; 

2  F. Maas; 

3 en 10  D. Hoogkamer; 

4 en 9  A. Kuijpers; 

6 en 8  J.A.S. van Bragt. 

Dit weekend werd ook weer de vlucht vanuit Barcelona gespeeld en het werd een loodzware 

editie waarop Cor de Heijde opnieuw bewees wat voor toppers hij onder de pannen heeft 

heeft met name wanneer het ver en zwaar is. Maar liefst 3 duiven wisten zich bij de eerste 

100 prijswinnaars van heel nederland te klasseren. Na Rex de Leeuw vorige week opnieuw 

een topprestatie voor een lid van onze vereniging. 

Volgend weekend staan er weer 3 vluchten op het programma en wel de overnachtvlucht 

vanuit Dax, de laatste midfondvlucht voor de oude duiven vanuit Sermaises en de jonge 

duivenvlucht vanuit Morlincourt. Hopelijk gooien de, te verwachten, tropische temperaturen 

geen roet in het eten en kunnen we genieten van 3 mooie vluchten. Zorg er dan ook voor dat 

uw favorieten er weer klaar voor zijn en allemaal veel succes.   

 

   

 


