
Het voorlaatste weekend van het seizoen met vluchten uit respectievelijk Morlincourt en 

Melun. Helaas bleef het de gehele ochtend bewolkt met daarnaast een briesje uit NO-

richting waardoor met name de duiven vanuit Morlincourt het lastig hadden. Ook de duiven 

die terug moesten komen vanuit Melun hadden het niet gemakkelijk zodat er in de avond 

nog diverse lege plekken waren in de hokken. Gelukkig is zondag goed weer voorspeld en 

kunnen de meesten toch weer terugkeren.  

Winnaar van de natourvlucht vanuit Morlincourt werd Anthony Schillemans uit Made met zijn 

21-381. Deze jonge duif bleef alle geroutineerde oude duiven voor en pakte hiermee voor 

Anthony zijn derde zege in onze club. Het betreft hier een jonge duivin die ongepaard is. Zij 

is gekweekt uit de oude rode met hierin duiven van Timo Besters en clubgenoot Jac. van 

Bijnen en de moeder is een duivin van, opnieuw,  Jac. van Bijnen. Deze duivin kon niet meer 

met de vroege tour gespeeld worden en behaalt nu haar derde prijs op vijf deelnames. Na 

een stroef begin heeft Anthony zijn zaakjes weer goed voor elkaar getuige ook weer de 

uitslag van deze vlucht want naast de zege pakt hij een mooie 20/33. Met nog 2 vluchten te 

gaan is hij zeker nog een van de grote kanshebbers voor nog meer eremetaal en zal hij 

deze week alles doen wat in zijn mogelijkheden ligt om zijn duiven nog een keer optimaal 

voor te bereiden. Anthony van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning. 

De overige liefhebbers die voldeden aan de 50% of meer prijs norm waren:  

Frans Maas uit Wagenberg met 10/20, Dick Hoogkamer uit Made met 7/10, Patrick van 

Bragt uit Made met 4/8 en Rienus Commeren uit Geertruidenberg met 5/10. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 481 duiven ingekorfd door 25 liefhebbers: 

1, 5, 12, 13, 14 en 17 Ant. Schillemans; 

2, 6, 10, 11, 19, 20, 23 en 24 A. v. Opdorp; 

3, 4, 7 en 21 F. Maas; 

8 Jac. v. Bijnen; 

9 en 25 Comb. Pals-Luijten; 

15 D. Hoogkamer; 

16 en 22 J. Verboven; 

18 H. v. Kuijk. 

De voorlaatste jonge duivenvlucht was, opnieuw, een prooi voor Frans Maas uit Wagenberg. 

Hij pakt hiermee zijn vijfde overwinning waarvan 4 bij de jonge duiven. De overwinning werd 

ditmaal gepakt door zijn 21-243. In tegenstelling tot voorgaande vluchten was het dit keer 

een doffer die voor Frans de overwinning greep. Hij is gekweekt uit een doffer van John van 

Dongen uit Roosendaal uit zijn “Gertje” en de moeder heeft hij aangeschaft bij comb. 

Houmes en Zn. uit Middelburg. Zowel uit de vader als de moeder heeft Frans al meerdere 

bruikbare duiven gekweekt. Wat wel vreemd is dat van de, door Frans, ingekorfde duivinnen 

er geen een thuis was toen hij zijn module kwam inleveren.  Zeker gezien het feit dat deze 

duivinnen tot nu toe elke keer zijn bij eerst aankomende duiven waren. Dit is wellicht een 

van de mooie dingen aan de duivensport. Je weet het nooit zeker. Wat wel zeker is dat 

Frans komend weekend opnieuw de te kloppen man is en wanneer je hem voorzit weet je 

bijna zeker dat je een vroege duif hebt. Frans van harte gefeliciteerd met je 5e zege, 

bijzonder knap. 

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

Patrick van Bragt uit Made met 6/8, Comb. Pals-Luijten uit Made met 8/15 en Jo Verboven 

uit Made met 5/10. 

De eerste 15 prijswinnaars tegen 223 duiven ingekorfd door 14 liefhebbers: 

1 F. Maas; 

2, 8 en 15 P. v. Bragt; 



3 en 12 D. Hoogkamer; 

4 en 9 Jac. v. Bijnen; 

5, 7, 10 en 14 Comb. Pals-Luijten; 

6 Ant. Schillemans; 

11 A. v. Opdorp; 

13 R. Norbart; 

En dan komen we alweer bij de laatste 2 vluchten van het seizoen 2021. Wanneer u nog 

een lans wil maken voor een vermelding in deze rubriek moet u nu uw kans grijpen. Zorg er 

dan ook voor dat uw favorieten er voor de laatste keer dit seizoen klaar voor zijn en allemaal 

veel succes. 

 


