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Opnieuw waren de weergoden ons gunstig gezind al zullen veel duiven daar anders over 

gedacht hebben want er waaide een stevige wind uit het Noord-Oosten. Het was voor onze 

gevleugelde vrienden  dan ook weer een flinke klus om thuis te geraken. De gemiddelde 

afstand vanuit het Franse Sens bedraagt ruim 400 km. 

 

Na bijna vijfenhalf uur vliegen meldde de 20-551 van Frans Maas uit Wagenberg zich als 

eerste en wist daarmee de overige 271 deelnemende duiven achter zich te laten. Het betreft 

hier een duivin die op weduwschap gespeeld wordt en waarvan de partner thuisblijft. Ze is 

gekweekt uit een zoon van de “Klapwiek” van Patrick van Bragt maal een duivin van Ton van 

den Hoogen uit Gouda. Vorig seizoen pakte deze duivin veel prijzen maar geen kopprijzen. 

Dit seizoen doet ze het, volgens Frans, wat dat betreft veel beter met deze zege als 

voorlopig hoogtepunt. De duivinnen van Frans tonen het hele seizoen al aan dat ze in een 

geweldige vorm verkeren en het was dan ook weer wachten op een eerste prijs na zijn zege 

op de openingsvlucht.  Hoewel het totaalresultaat wellicht een beetje tegenviel ten opzichte 

van de andere weken heeft Frans toch die begeerde overwinning weer binnengehaald. Van 

harte Frans met deze mooie prestatie op deze zware maar toch weer eerlijke vlucht. 

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

Broer Godschalk uit Made met 5/9, Dick Hoogkamer uit Made met 10/16, Patrick van Bragt 

uit Made met 4/7, Sjef de Kort uit Oosterhout met 7/12 en tenslotte Anthony Schillemans uit 

Made met 15/25. 

De eerste 15 prijswinnaars tegen 272 duiven ingekorfd door 22 liefhebbers: 

1 F. Maas; 

2 en 7 P. Nous; 

3 L. de Heijde; 

4 en 11 Br. Godschalk; 

5 en 12 D. Hoogkamer; 

6 en 10 P. v. Bragt; 

8 J. de Kort; 

9 Jac. Hanssen; 

13 J. v. Bragt; 

14 Jac. v. Bijnen; 

15 Ant. Schillemans. 

Volgend weekend staan er, opnieuw, 2 vluchten op het programma en wel de vitessevlucht 

vanuit Morlincourt en de dagfondvlucht vanuit Chateauroux. Zorg er dan ook voor dat uw 

favorieten er weer klaar voor zijn en allemaal veel succes. 


