
Een zonovergoten zondag met 2 prachtige vluchten, wat willen we als duivenmelkers nog 

meer. Eindelijk weer waar we op zaten wachten en deze zondag werden we op ons wenken 

bediend. En dan krijgen we natuurlijk de winnaars waar we eigenlijk wel op gerekend 

hadden in de personen van Patrick van Bragt en Dick Hoogkamer beiden uit Made. Ik denk 

dat Dick mij dit niet kwalijk zal nemen maar de man van het weekend was, in mijn ogen, 

ontegenzeggelijk Patrick van Bragt want op beide concoursen wist hij 100% te scoren. Dit is 

volgens mij nog niet zo vaak voorgekomen en dan ook nog met echt duivenweer zoals de 

meesten dit weer noemen. 

Op Pont st. Maxence wist de jaarlingdoffer van Patrick iedereen achter zich te houden. Hij is 

bekomen op een bonnetje wat hij in 2020 gekocht had van de combinatie Proosten uit 

Oosteind. Hij werd door hen gekweekt uit duiven van Gert-Jan de Hoogh uit Oosterhout en 

comb. Couwenberg- van de Goorbergh uit Breda. Als jonge duif deed hij het behoorlijk en 

was voorbestemd om dit jaar naar de dagfond te gaan. Van de eerste dagfondvlucht was hij 

echter te laat en omdat Patrick op beide vluchten 5 duiven wilde spelen werd hij weer 

“teruggezet” naar de midfondploeg met het gekende resultaat. Ook de overige duiven waren 

outstanding want daarvan vlogen zich er ook nog 3 bij de eerste 10 prijswinnaars terwijl de 

5e en laatste zich ook nog ruim in de prijzen vloog dus 100%. Fantastisch gedaan Patrick en 

van harte gefeliciteerd met je derde 1e plek in dit seizoen. 

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

Anthony Schillemans uit Made met 14/27, Frans Maas uit Wagenberg met 5/8 , Arno van 

Opdorp uit Wagenberg met 6/10, Broer Godschalk uit Made met 5/10, Sjef de Kort uit 

Oosterhout met 7/13 en tenslotte Henk van Kuijk uit Geertruidenberg met 6/8. 

De eerste 20 prijswinnaars tegen 314 duiven ingekorfd door 27 liefhebbers: 

1, 5, 8 en 9 P. v. Bragt; 

2, 10, 13 en 15 Ant. Schillemans; 

3, 7 en 17 F. Maas; 

4 M. Commeren; 

6, 16 en 18 A. v. Opdorp; 

11 Br. Godschalk; 

12 J. de Kort; 

14 P. Nous; 

19 D. Hoogkamer; 

20 Comb. Pals-Luijten. 

De tweede dagfondvlucht van het seizoen vanuit Argenton werd een prooi voor Dick 

Hoogkamer. Bij Dick komen de duiven het hele jaar al super en hij heeft zijn zinnen gezet op 

presteren op de dagfond en met succes mag ik wel zeggen. Winnares van deze prachtige 

maar zware vlucht werd zijn 20-101 een blauwe witpen duivin. Ze heeft het niet van een 

vreemde want haar moeder presteerde het om maar liefst viermaal te zegevieren op  een 

dagfondvlucht. De vader is verkregen van Cor de Heijde uit Made met daarin louter duiven 

van Jan Hooijmans. De winnares is nog vrij jong maar heeft al diverse kopprijzen gevlogen 

maar dit soort vluchten worden dan ook niet door “prullen” gewonnen maar wel door de goei 

die dan ook nog eens in een superconditie verkeren. En dat Dick ze in goede doen heeft 

hebben we wel aan de prestaties van dit seizoen kunnen merken. Geweldige series en heel 

veel kopprijzen met daarnaast ook nog eens 4 overwinningen tot nu toe. Dick je bent bezig 

aan een geweldig seizoen en zie ze zo te houden. Proficiat. 

Naast de grote uitblinker van dit weekend Patrick van Bragt die ook op deze vlucht het 

presteerde om maar liefst 100% prijs te spelen met 5/5, lukte het alleen nog Jac van Bijnen 

uit Made om aan de norm te voldoen met een mooie 5/8.  



De eerste 10 prijswinnaars tegen 187 duiven ingekorfd door 18 liefhebbers: 

1, 5, 6 en 9 D. Hoogkamer; 

2 en 4 A. v. Opdorp; 

3 en 10 P. v. Bragt; 

7 C. de Heijde; 

8 J. v. Bragt. 

Nog even een kleine rectificatie in de uitslag van vorig weekend want de Comb. Pals-Luijten 

behaalden daar de 14e plek en dit was abusievelijk niet in de bijdrage vermeld. Ere wie ere 

toekomt.Volgend weekend komen de liefhebbers van het zware labeur dan ook eindelijk aan 

hun trekken met de vlucht vanuit St. Vincent. Daarnaast staat ook de midfondvlucht vanuit 

Chateaudun op het programma. Zorg er dan ook voor dat uw favorieten er weer klaar voor 

zijn en allemaal veel succes. 

 


