
Jo Verboven winnaar Quievrain en Anthony Schillemans pakt hele podium op Sens. 

 

Na 2 weken geen weekstukje te hebben aangeleverd i.v.m. vakantie wordt vanaf nu de 

draad weer opgepakt. Uiteraard zijn de wedvluchten in de afgelopen periode gewoon 

doorgegaan met als winnaars resp. Sjef de Kort uit Pont st. Maxence, Comb. Pas-Luijten uit 

Sens en Henk van Kuijk uit Bierges. Vanaf deze plaats nog van harte proficiat aan de 

winnaars. Dit weekend stonden er weer 2 vluchten op het programma en wel Sens voor de 

jonge duiven en Quievrain voor de natour. Na het wegtrekken van de storingen op de 

vlieglijn konden de duiven gelost worden om 10.30 en 11.00 uur. Vooral Sens werd een 

pittige klus voor de jonge duiven en bij het binnenbrengen van de modules moesten er nog 

een aantal hun hok terug vinden. Gelukkig is op zondag redelijk weer voorspeld zodat ook zij 

weer veilig kunnen thuiskomen. 

 

Winnaar vanuit Quievrain werd Jo Verboven uit Made en hij plakte er voor de zekerheid ook 

nog snel de 2e podiumplaats aan vast. Een prachtig resultaat voor Jo die hiermee bewijst 

dat hij zijn duiven goed in orde heeft staan. Als eerste arriveerde zijn duivin met ringnummer 

19-821. Zij is van eigen kweek, wat Jo noemt zijn snelle soort. Ze is gespeeld op een jong 

van 6 dagen. Jo is eigenlijk een overnachtspeler die via Patrick van Bragt ook weer met het 

kortere werk begonnen is en met goede resultaten. Ook vorig weekend kwamen de duiven 

van Jo goed naar huis en hij mag dus met vertrouwen de komende vluchten afwachten. Jo 

van harte gefeliciteerd met deze mooie dubbele overwinning, 

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

Comb. Pals-Luijten uit Made met 14/27, Rienus Commeren uit Geertruidenberg met 31/38, 

Sjef de Kort uit Oosterhout met 9/14, Henk van Kuijk uit Geertruidenberg met 20/23 

(geweldig gespeeld Henk) en tenslotte Patrick van Bragt uit Made die zelfs 100% prijs 

speelde met 3/3. 

De eerste 25 prijzen tegen 678 duiven ingekorfd door 30 liefhebbers: 

1 en 2  J. Verboven; 

3,4,6 en 7  Comb. de Peijper-Bundz; 

5  D. Hoogkamer; 

8  P. v. Bragt; 

9  Comb. Pals-Luijten; 

10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16  M. Commeren; 

17 en 25  F. Maas; 

18  J. de Kort; 

19, 20, 21, 22, 23 en 24  H. v. Kuijk. 

 

De vlucht vanuit Sens voor jonge duiven werd gewonnen door Anthony Schillemans uit 

Made, onze regerend generaalkampioen. Voor de zekerheid pakte Anthony maar het hele 

podium. Een geweldige prestatie en hoewel Anthony een flinke ploeg had ingekorfd moet je 

het toch maar doen. Als eerste liep de 20-062 over de aankomstantenne. Het is een doffer 

en wordt gespeeld op de deur. Hij is gekweekt uit duiven die hij heeft aangeschaft bij Comb. 

de Jong-van Kampen uit Leerdam met nog een vleugje van Timo Besters uit Bergen op 

Zoom. Hij had nog niet veel laten zien volgens Anthony. Met nog maar een paar wedstrijden 

voor de boeg zal Anthony zijn huid duur verkopen en zal er toch weer rekening met hem 

gehouden moeten worden voor wat betreft de generale titel.  Anthony opnieuw gefeliciteerd 

met je prachtige overwinning en succes met de resterende vluchten. 



Er was op deze vlucht slechts 1 liefhebber die aan norm van 50% of meer prijs voldeed en 

dat was onze secretaris/barman Rienus Norbart uit Made met 6/11. 

De eerste 15 prijswinnaars tegen 325 duiven ingekorfd door 18 liefhebbers: 

1, 2, 3 en 14 Ant. Schillemans; 

4 en 10 J. de Kort; 

5  A. v. Heijst; 

6 en 7  H. v. Kuijk; 

8  Jac. v. Bijnen; 

9  R. Norbart; 

11, 12, 13 en 15  P. v. Bragt. 

 

Het einde van het seizoen nadert snel en om nog voor een vermelding in ons weekblad in 

aanmerking te komen moet je snel zijn. Volgend weekend opnieuw 2 kansen en wel vanuit 

Chteaudun en Peronne. Zorg er dan ook voor dat uw favorieten er klaar voor zijn en 

allemaal veel succes. 


