
Bordeaux en Chateaudun 01-07-2022 

 

 

Jan van Gijzel winnaar Bordeaux en comb. Pals-Luijten winnen Chateaudun. 

 

Opnieuw prachtige vliegcondities voor onze gevleugelde vrienden en weer 2 mooie vluchten 

met dito winnaars. Hopelijk blijft dit weer nog enige tijd aanhouden zodat straks onze jongen 

duiven hier straks ook van kunnen profiteren. 

 

Jan pakt zijn tweede zege van het seizoen want na Bergerac pakt hij nu ook op deze 

Bordeaux de overwinning. Het is zijn nestdoffer met ringnr. 20-686 die als eerste aantikte. 

Hij is gekweekt uit een doffer van A. Poulisse uit Kerkdriel, die zelf vorig jaar de 400e 

nationaal pakte op Barcelona. De moeder is gekweekt uit een doffer van Cor de Heijde en 

een duivin van K. van Dommelen uit de “zwarte elastieken”. Ronkende namen derhalve. 

Volgens Jan speelt hij het “chaos nestsysteem” en alles zit op verschillende standen. Er 

lopen zelfs al jonge duiven door het hok die reeds zelfstandig kunnen eten en drinken. Wat 

voor systeem het is weet ik niet maar, volgens mij, werkt het wel goed gezien de uitslagen 

die Jan waarmee dit seizoen uitpakt. Naast zijn overwinningen op Bergerac en Bordeaux 

pakte hij ook afgelopen week op de uitgestelde Pau-lossing, gewijzigd in Bordeaux,  super. 

En ook op deze Bordeaux vlogen zich 7 van zijn 10 ingekorfde duiven in de prijzen. 

Komende week heeft Jan weer een druk programma want naast Dax korft hij ook in voor 

Barcelona en het zal met niet verbazen, gezien de conditie waarin de duiven van Jan 

momenteel verkeren, dat we hem dan ook weer gaan tegenkomen bij de prijswinnaars. Jan 

van harte gefeliciteerd en super gedaan. 

De overige liefhebbers die voldeden aan de prijsnorm van 50% of meer waren: 

Patrick van Bragt uit Made met 2/3 (bij alle disciplines erbij en dat met maar een paar 

duifjes), Willem Eestermans uit Wagenberg met 13/20, Eric Domenie uit Geertruidenberg 

met 4/7 en Ad van de Hout uit Made met 5/10. 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 168 duiven: 

1 en 9 J. v. Gijzel; 

2 P. v. Bragt; 

3 W. Eestermans; 

4 en 5 C. de Heijde; 

6 D. Hoogkamer; 

7 en 8 E. Domenie; 

10 C. Hanegraaf. 

De voorlaatste midfondvlucht van het seizoen voor oude duiven werd een prooi voor de 

comb Rijn Pals en Gerard Luijten. Lang gewacht en eindelijk toch gekomen voor deze 

mannen. Het was hun doffer met ringnr. 21-889 die de overwinning naar zich toe wist te 

trekken. Hij is gekweekt uit een doffer met veel Biesmansbloed van Gert-Jan de Hoogh uit 

Oosterhout terwijl de moeder afkomstig is van Marcel Hanegraaf uit Terheijden. Hij had, 

volgens Rijn, dit seizoen nog niet zo veel gepresteerd alleen de laatste weken kwam hij 

steeds een beetje naar voren met de eerste plek als voorlopig orgelpunt. De losplaats 

Chateaudun ligt deze mannen wel want het is nu reeds de derde keer dat zij hierop de 1e 

plaats pakken. Vanaf nu kunnen we ze dan ook met een gerust hart misters Chateaudun 

noemen. Rijn en Gerard van harte gefeliciteerd met jullie fraaie overwinning en pak er maar 

een paar op maar niet te veel hè. 

De liefhebbers die voldeden aan de 50% of meer prijsnorm waren: 



Sjef de Kort uit Oosterhout met 4/5, Patrick van Bragt uit Made met 3/3 (100% prijs), Frans 

Maas uit Wagenberg met 8/10 en A. Kanters Lage Zwaluwe 3/4 en Jac. van Bijnen Made 

met 6/9 en Anthony Schillemans uit Made met 13/25. 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 173 duiven: 

1 Comb. Pals-Luijten;                    

2 en 9 J. de Kort; 

3 en 6 P. v. Bragt; 

4 F. Maas; 

5 Br. Godschalk; 

7 A. v. Heijst; 

8 Ant. Schillemans; 

10 J. Verboven. 

 

Volgend weekend wordt het druk met maar liefst 3 vluchten. We starten op vrijdag met de 

overnachtvlucht vanuit Dax. En dan zaterdag de vitessevlucht vanuit Morlincourt en de 

dagfondvlucht vanuit Argenton. Daarnaast is er dan ook nog een opleervlucht voor de jonge 

duiven en de klassieker vanuit Barcelona. Vluchten genoeg dus. Zorg er dan ook voor dat 

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

  


