
Banteux en Melun 03-09-2022 

 

Frans Maas zegeviert zowel op Banteux als op Melun. 

Even zag het er naar uit dat, met name Melun, moeilijk zou gaan worden om gelost te 

worden. Gelukkig kwamen de weersverbeteringen in Noord-Frankrijk en als in Belgie op tijd 

zodat we weer konden genieten van 2 prachtige vluchten. Het “probleem” met dergelijk weer 

is dat de liefhebbers die hun duiven perfect in orde hebben staan nog meer hun stempel 

gaan drukken op de uitslagen. Dit zien we nu al meerdere weken en ook nu weer waren het 

de gekende namen die de toon aangaven. 

Aan de suprematie van Frans Maas uit Wagenberg lijkt maar geen einde aan te komen want 

dit weekend pakt hij zowel op Banteux als op Melun de overwinning en dat niet alleen want 

op Melun speelt hij de eerste 2 terwijl hij op Banteux zelfs niemand naast hem op het 

podium duldt. Ook de series die hij daarnaast nog neerzet, met minimaal 50% van zijn 

ingezette duiven in de prijzen, duidt op klasse en supervorm. De …van Banteux is een jonge 

duif met  22-230. …… De winnaar vanuit Melun is de 22-258……      Zoals ik al eerder 

vermeldde heeft Frans zijn duiven super in orde staan en dit duurt praktisch al het hele jaar. 

Hij is nu al toe aan zijn 8e overwinning dit seizoen en we hebben nog 3 vluchten voor de 

boeg. Het zal mij dan ook niet verbazen wanneer Frans de magische grens van 10 

overwinningen in een seizoen gaat aantikken. Aan u om dit te voorkomen maar dit zal niet 

gemakkelijk gaan vrees ik. Frans van harte gefeliciteerd met deze geweldige resultaten en 

doe zo voort. 

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

Comb. Pals-Luijten uit Made met 11/13, Patrick van Bragt uit Made met 8/9, Sjef de Kort uit 

Oosterhout met 5/9, Henk van Kuijk uit Geertruidenberg met 13/21, Dick Hoogkamer uit 

Made met 7/10, Jo Verboven uit Made met 12/21 en Louis de Heijde uit Geertruidenberg 

met 9/16. 

 

De eerste 20 prijswinnaars vanuit Banteux tegen 506 duiven: 

1, 2, 3, 8, 11, 12, 14 en 15 F. Maas; 

4 A. Kuijpers; 

5 en 6 Comb. Pals-Luijten; 

7 en 20 P. v. Bragt; 

9 J. de Schillemans; 

13 H.v. Kuijk; 

16 R. Norbart; 

17 D. Hoogkamer; 

18 J. Verboven; 

19 Jac. v. Bijnen. 

 

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

Patrick van Bragt uit Made met 5/10, Comb. Pals-Luijten met 24/34 (goed gespeeld dit 

weekend mannen), Louis de Heijde uit Geertruidenberg met 9/12 (ook knap dit weekend), 

Dick Hoogkamer uit Made met 19/26, Jac. Hanssen uit Geertruidenberg met 5/7, Rienus 

Norbart uit Made met 5/10 en Ad Kanters uit Lage Zwaluwe met een fraaie 6/9. 

 

 

 

 



De eerste 15 prijswinnaars uit Melun tegen 268 duiven: 

1,2 en 14 F. Maas; 

3,6,7 en 15 P. v. Bragt; 

4, 10 en 12 Comb. Pals-Luijten; 

5 en 11 L. de Heijde; 

8 en 9 D. Hoogkamer; 

13 Jac. Hanssen. 

 

Nog 3 vluchten te gaan en dit weekend staat de eens zo mooie klassieker voor jonge duiven 

vanuit Orleans op het programma. Ook al heeft deze vlucht veel van zijn glans verloren, het 

blijft natuurlijk een prachtige vlucht en Orleans winnen heeft toch nog wel een zekere 

betekenis. Daarnaast staat ook de natourvlucht vanuit Morlincourt op het programma. U 

weet er zijn nog enkele kansen dit seizoen dus zorg ervoor dat uw favorieten er klaar voor 

zijn en allemaal veel succes.  

 


