
Morlincourt  07-05-2022 

 

 

Patrick van Bragt grote winnaar vanuit Morlincourt. 

 

In tegenstelling tot vorige weken duurde het nu tot in de middag dat de duiven gelost konden 

worden en dit had alles te maken met het matige weer op de losplaats. Gelukkig kon om 

13.30 uur toch het startsein gegeven worden voor een, alweer, pittige vlucht. Door de 

liefhebbers binnen onze vereniging werden net geen 800 duiven ingekorfd maar bleven we 

steken op het, nog zeer fraaie,  aantal van 797. 

 

Winnaar van zowel de eerste als de tweede plaats was Patrick van Bragt met zijn 19-079. 

Een supergoede doffer die niet voor niets als eerstgetekende op de inkorflijst van Patrick 

stond. Hij is gekweekt uit een zoon van die superkweker “57” maal een duivin door broer 

John gekocht bij Van Heel in Limburg. Een kleine melker maar met hele goede duiven. Deze 

doffer heeft al meerdere eerste plaatsen behaald naast de andere top 10 noteringen. Een 

hele goede doffer waar Patrick al enorm veel plezier aan beleefd heeft en ongetwijfeld in de 

toekomst nog veel plezier van gaat krijgen. De overige duiven lieten Patrick ook weer niet in 

de steek en hij kwam uit op een erg fraaie 12/17. De duiven van Patrick komen in dit nog 

prille seizoen alweer enorm goed naar huis en Patrick is vakman genoeg om dit nog een 

hele tijd, tegenslagen buiten beschouwing gelaten, op deze manier vol te houden. Dit heeft 

hij in het verleden wel bewezen. Patrick van harte gefeliciteerd met deze erg mooi dubbele 

zege. 

De overige liefhebbers die voldeden aan de norm van 50% of meer prijs, met een 

prijsverhouding van 1:3, waren: 

Dick Hoogkamer uit Made met 28/35, Anthony Schillemans uit Made met 27/49, Sjef de Kort 

uit Oosterhout met 10/18, Jac. van Bijnen uit Made met 16/28, Broer Godschalk uit Made 

met 10/17, Henk van Kuijk uit Geertruidenberg met 6/10 en Jac. Hanssen eveneens uit 

Geertruidenberg met 5/10. 

 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 797 duiven: 

1 en 2 P. .v Bragt; 

3, 4, 9, 20 en 21 D. Hoogkamer; 

5, 11, 14, 15, 19 en 23 Ant. Schillemans; 

6 en 24 R. Norbart; 

7 en 8 J. de Kort; 

10 A. Kuijpers; 

12 en 18 F. Maas; 

13 J. Verboven; 

16 Jac. v. Bijnen; 

17 en 25 P. Nous; 

22 Br. Godschalk. 

Bij elke discipline wordt er ook dit seizoen weer een prachtig levensmiddelenpakket 

vervlogen en winnaar van dit eerste pakket werd Dick Hoogkamer uit Made. Proficiat Dick. 

Volgende week staat de eerste vlucht op het programma die meetelt voor het 

midfondkampioenschap en wel vanuit Melun. Het belooft weer mooi weer te worden dus 

zorg ervoor dat uw favorieten er klaar voor zijn en allemaal veel succes. 

 


