
Na Henk van Kuijk vorige week was het ditmaal weer een liefhebber uit Geertruidenberg die 

met de hoofdprijs aan de haal ging en wel Rienus Commeren. Voor de zekerheid plakte hij 

er ook gelijk de tweede plaats aan vast. Ook Rienus gaat door met waar hij vorig seizoen 

mee gestopt is, het winnen van ereprijzen en het maken van mooie series. Ditmaal vlogen 

15 van zijn 25 ingezette duiven zich in de prijzen. Opnieuw een mooi resultaat. De winnares 

betreft een duivin die op totaal weduwschap gespeeld wordt. Dit betekent dat haar doffer 

ook ingezet wordt op de vluchten. Ze is gekweekt uit een doffer van 2009 van de combinatie 

De Jong van Kampen uit Leerdam en die stond gekoppeld tegen een duivin die Rienus 

gekregen had van Piet Broeders met daarin soort van Jan Hooijmans uit Kerkdriel,  De 

winnares vloog als jonge duif 11 prijzen en ook als jaarling behaalde ze 11 prijzen. Niet de 

slechtste denk ik dan maar. Rienus kennende zal hij er de komende weken, wanneer het 

echt begint, ook wel weer staan. Hij heeft een goed hok met duiven die, met name, op het 

korte werk enorm kunnen uithalen. Rienus van harte gefeliciteerd met deze zege. 

Er waren nog 2 liefhebbers die aan de norm van 50% of meer voldeden en dat waren: 

Frans Maas uit Wagenberg met 13/22 en, de winnaar van vorige week, Henk van Kuijk uit 

Geertruidenberg met 9/16.. 

Voor deze vlucht waren door 33 liefhebbers 949.duiven ingekorfd waarvan er 593 “voor prijs” 

waren ingezet. De eerste 25 prijswinnaars waren: 

 

1, 2, 9, 11 en 12  M. Commeren; 

3 en 19  Comb. van Bragt; 

4, 13 en 15  D. Hoogkamer; 

5  F. Maas; 

6 en 22  Jac. Hanssen; 

7  H. van Kuijk; 

8 en 21  J. de Kort; 

10, 24 en 25  P. Nous; 

14  Br. Godschalk; 

16 en 17  Comb. de Peijper-Bundz; 

18, 20 en 23  Ant. Schillemans; 

 

Volgend weekend mogen we dan eindelijk starten met het organiseren van “echte” 

wedvluchten. Hoewel het mij nog niet helemaal helder is wat nu precies het verschil is met 

de voorgaande 2 “leervluchten” behalve het feit dat er vanaf nu geen trainingsduiven meer 

mogen worden ingekorfd.  De wedvlucht vanuit Peronne staat op het programma en hopelijk 

krijgen we een mooie vlucht met veel duiven in concours. Zorg er dan ook voor dat uw 

favorieten er klaar voor zijn en allemaal veel succes.  

 

  

 

 

 


