
Morlincourt 06 

 

Rienus Norbart winnaar Morlincourt. 

Schitterende weersomstandigheden met echt “duivenweer” zoals de oudere liefhebbers altijd 

zeiden. Enkele wolken aan de lucht en een licht briesje op de kop. Voor de uitslagen is dit 

meestal geen goed weer want dergelijke concoursen worden vaak gedomineerd door enkele 

liefhebbers die ze in vorm hebben zitten en ook nu is dit het geval. 

Winnaar werd onze secretaris Rienus Norbart uit Made met zijn 22-589. Het betreft een 

doffer die door Rienus gekweekt is uit een zoon van de “301” van plaatsgenoot Danny 

Marijnissen en een duivin verkregen bij Jan van Gils uit Oosterhout (beter bekend als JW). 

De jonge duiven zitten gewoon bij elkaar en Rienus staat nog in twijfel om ze te scheiden. 

Naast de eerste plek pakt Rienus nog 4 duiven bij de eerste 25 dus ik zou ze voorlopig nog 

maar niet scheiden. Rienus is aan een goed seizoen bezig want deze zege betekent reeds 

de 4e keer dat hij als winnaar wordt afgevlagd en we zijn er nog niet want wie weet wat hij 

nog in petto heeft. Rienus van harte gefeliciteerd met deze overwinning op deze hele mooie   

vlucht. 

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

Patrick van Bragt uit Made met 15/17, Frans Maas uit Wagenberg met 22/27, Anthony 

Schillemans uit Made met 13/25, Dick Hoogkamer uit Made met 28/34, Louis de Heijde uit 

Geertruidenberg met 12/22, Jac. van Bijnen uit Made met 7/9 en Jac. Hanssen uit 

Geertruidenberg met 9/18. 

 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 492 duiven: 

 

1, 21, 22, 24 en 25 R. Norbart; 

2, 9, 11, 19 en 20 P. v. Bragt; 

3, 4, 6, 8, 12, 15, 16, 17 en 18 F. Maas; 

5 en 14 J. de Kort; 

7 en 13 Ant. Schillemans; 

10 en 23 D. Hoogkamer. 

 

Volgend weekend staat de vlucht vanuit Melun op het programma, wanneer de 

temperaturen het tenminste toelaten. Zorg er dan ook voor dat uw favorieten er klaar voor 

zijn en allemaal veel succes. 


