
Arno van Opdorp wint 1 en 2 vanuit Roye en Cor de Heijde winnaar Issoudun. 

 

Afgelopen weekend werd gekenmerkt door veel storingen op de vlieglijn waardoor de 

verantwoordelijken zich genoodzaakt voelden om de vlucht die gepland stond uit Morlincourt 

te verplaatsen naar Roye en pas zondag te lossen en de dagfondvlucht vanuit Issoudun 

werd zelfs uitgesteld tot maandag. Als gevolg van dit laatste kwamen  de, nog werkende, 

liefhebbers danig in de problemen en sommigen zagen hun favorieten niet thuiskomen. 

Hopelijk kunnen dergelijke dingen in de toekomst zo veel als mogelijk voorkomen worden. 

Dankzij de, bij tijd en wijle, zeer harde wind was het zelfs mogelijk dat diverse 

overnachtliefhebbers  hun duiven in de kop van de uitslag wisten te spelen. 

 

De winnaar van deze vlucht is echter een liefhebber van het “reguliere”spel. Arno van 

Opdorp uit Wagenberg behaalde niet alleen de eerste maar ook de tweede prijs en wist 

daarna nog 2 mooie tijdduiven te klokken. Winnaar werd de 2015-872. Gezien de leeftijd zal 

het niet de slechtste  duif van Arno zijn. Hij is gekweekt uit Arno zijn “46” en die stond toen 

gekoppeld tegen een duivin uit samenkweek met Gert-Jan de Hoogh uit Oosterhout. En wat 

die “46” heeft klaargespeeld weten de liefhebbers uit Made en omstreken nog wel. Dit was 

een echte crack en Arno heeft er gelukkig nog meerdere kinderen en kleinkinderen van. 

Arno kennende zal hij met de totaalscore niet helemaal tevreden zijn geweest maar een 

dubbele overwinning doet, volgens mij, iedereen deugd. En wie weet zullen de tijden van zijn 

fameuze “46” weer herleven. Arno van harte gefeliciteerd met dit zeer mooie resultaat. 

Er was op deze vlucht slechts een liefhebber die de norm van 50% of meer prijs kon halen 

en dat was Patrick van Bragt uit Made met 4/7. 

De eerste 20 prijswinnaars tegen 375 duiven ingekorfd door 28 liefhebbers: 

1, 2 en 9  A. v. Opdorp; 

3, 8 en 19  M. Commeren; 

4 en 7  H. v. Kuijk; 

5  Jac. v. Bijnen; 

6 en 20  A. v.d. Hout; 

10 en 14  P. v. Bragt; 

11  R. Norbart; 

12 en 16  J. de Kort; 

13  J. v. Gijzel; 

15  P. Nous; 

17  D. Hoogkamer; 

18 Comb. de Peijper-Bundz. 

 

De duiven vanuit Issoudun werden maandagochtend pas gelost voor hun eerste 

dagfondvlucht. Winnaar hiervan werd Cor de Heijde met zijn trouwe hulp Bert van Beek. Hun 

duivin met ringnummer 2017-864 werd de grote winnares. Cor die eigenlijk zijn hart verpand 

heeft aan de overnachtvluchten wil ook nog wel eens een paar duiven  meegeven op de 

dagfondvluchten. Hij heeft hiervoor duiven van Willem de Bruyn en Jan Hooymans en zij 

behoren op dat terrein bij de top van Nederland.  Deze duivin komt rechtstreeks van zijn 

vriend Jan Hooymans en is daar gekweekt uit de “Strong Trillboy” een supervlieger van 

Christian v.d Wetering maal een ingeteelde dochter van de wereldberoemde “Harry”. Dit 

duifje vloog vorig seizoen van Chateauroux ook een vroege prijs. Ze wordt op nest gespeeld 

en had de zorg voor een jong van 5 dagen. Cor en Bert hebben hun eerste zege al binnen 



terwijl hun favoriete onderdeel nog moet komen, Dat belooft wat. Van harte gefeliciteerd met 

deze overwinning. 

De volgende liefhebbers speelden 50% of meer van hun gezette duiven op de uitslag: 

Patrick van Bragt uit Made met 3/6, J.A.S. van Bragt uit Wagenberg met 8/13 en Sjef de Kort 

uit Oosterhout met 1/2. 

De eerste 15 prijswinnaars op deze vlucht tegen 286 duiven ingekorfd door 24 liefhebbers: 

1  C. de Heijde; 

2  P. v. Bragt; 

3 en 7  Ant. Schillemans; 

4, 12, 13 en 14  J.A.S. van Bragt; 

5 en 11  P. Nous; 

6  Comb. van Bragt; 

8  Jac. van Bijnen; 

9 en 10  R. Norbart; 

15  A. Kuijpers. 

 

Volgend weekend staat de midfondvlucht vanuit Sermaises op het programma. Tevens 

wordt ook een africhtingsvlucht voor jonge duiven uit Bierges georganiseerd. Zorg dan ook 

dat uw favorieten er weer klaar voor zijn. 

 

 

   


