
Zeker voor ons als duivenliefhebbers valt het weer deze zomer niet mee en is het voor de 

lossingsverantwoordelijken elke week weer puzzelen. Zo was het ook dit weekend en met 

name bij de africhtingsvlucht voor jonge duiven verliep een en ander moeizaam en hopelijk 

valt de schade mee. Zowel Agen als Issoudun konden gelukkig doorgaan en hebben we ook 

weer 2 mooie winnaars. 

Op de overnachtvlucht vanuit Agen werd de snelste duif binnen onze verenging geklokt door 

Rinus Leenhouts uit Hank. Na het opheffen van de vereniging in Hank heeft Rinus zich 

aangemeld als lid bij onze club. Hij is een echte liefhebber van het zware werk en bewijst 

met deze zege dat hij hiervoor ook het juiste materiaal onder de pannen heeft zitten. Het is 

zijn nestduivn met nummer 18-878, ingekorfd op een jong van 6 dagen, dat met de 

overwinning aan de haal ging op deze toch weer pittige vlucht. Ze is door Rinus gekweekt uit 

zijn eigen soort. Het betreft hier duiven die hij eigenlijk overgenomen heeft van zijn vader en 

later heeft hij hier nog enkele duiven van Ad Valk ingekruist. Het was voor deze duivin de 

derde keer dat ze werd ingekorfd op een dergelijke vlucht en tweemaal vloog ze hierop prijs 

waarbij natuurlijk deze eerste plek als orgelpunt. Rinus gaf aan dat zijn doffers, die toch ook 

van hetzelfde soort zijn, voor geen meter naar huis kwamen op deze vluchten en dat hij die 

volgend op de dagfond ging inzetten. Wanneer je zulke duivinnen op je hok hebt zitten hoef 

je je echter geen zorgen te maken want naast de overwinnares vlogen de ander 3 

ingekorfde duivinnen zich ook in de prijzen zodat Rinus met een fraaie 4/6 dit concours kon 

afsluiten. Rinus van harte proficiat met je eerste overwinning in onze club en je mag hierop 

heel trots zijn. Op naar de volgende. 

Naast Rinus voldeden nog 4 liefhebbers aan de norm van 50% of meer prijs en dat waren: 

Broer Godschalk uit Made met 2/3 , Rienus Norbart uit Made met 4/7, John van Bragt uit 

Breda met 2/4 en Jac. van Bijnen uit Made met 1/2. 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 132 duiven ingekorfd door 17 liefhebbers: 

1 M. Leenhouts; 

2 R. de Leeuw; 

3 J. Rovers: 

4 B. Godschalk; 

5 en 7 R. Norbart; 

6 W. Eestermans; 

8 en 9 C. de Heijde; 

10 L. de Heijde. 

De nationale dagfondvlucht uit Issoudun werd een zege voor Patrick van Bragt uit Made. Zijn 

weduwnaar met ringnummer 20-045 was de snelste en ook in Brabant2000 was dit een 

kopprijs. Een geweldige prestatie, zeker gezien het feit dat de meeste vroege duiven in de 

westelijke helft van onze provincie vielen. Het is opnieuw de doffer, op een bon aangeschaft 

bij Comb. Proosten uit Oosteind,  die enkele weken terug zegevierde vanuit Pont st. 

Maxence en door Patrick was teruggezet naar de midfond omdat hij op de eerste 

dagfondvlucht veel te laat thuiskwam. Patrick twijfelde nu ook om hem in te manden omdat 

hij er eigenlijk niet zo goed uitzag terwijl zijn andere duiven er super opstonden. Zo zie je 

maar met duiven weet je het nooit. 

Het was slechts de enige duif van Patrick die zich in de prijzen wist te spelen maar dan wel 

de eerste plek en dat is toch waar het uiteindelijk om draait. Met zijn klein duivenbestand 

weet Patrick toch elk jaar weer opnieuw geweldige uitslagen neer te zetten en daar kun je 

alleen maar respect voor hebben. Patrick gefeliciteerd met je  vierde overwinning dit 

seizoen. 

De liefhebbers die 50% of meer prijs behaalden deze vlucht waren: 



 Rienus Commeren uit Geertruidenberg met 4/6, Arno van Opdorp uit Wagenberg met 4/5  

en tenslotte iemand die er op alle vluchten bij zit, Broertje Godschalk uit Made met 1/2. 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 149 duiven ingekorfd door 18 liefhebbers: 

1 P. v. Bragt; 

2 A. Kanters; 

3 M. Commeren; 

4 en 6 A. v. Opdorp; 

5, 7 en 9 Ant. Schillemans; 

8 J. de Kort; 

10 Comb. Pals en Luijten. 

Volgend weekend weer een druk programma met 3 vluchten namelijk Dax, Chateaudun en 

Bierges. Hopelijk nu een keer m]onder ideale weersomstandigheden. Zorg er dan ook voor 

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


