
Gelukkig was het dit weekend goed weer zodat de jonge duiven zonder al te grote 

problemen huiswaarts konden keren. De, in kracht toenemende, wind kan ze nog parten 

gespeeld hebben maar de verliezen zijn dit keer beperkt gebleven. 

De eerste 2 plaatsen werden ingenomen door Frans Maas uit Wagenberg die 2 erg vroege 

duiven tegelijk thuis kreeg. Ook in het rayon speelde Frans de eerste prijs. Een erg knappe 

prestatie, zeker gezien het feit dat de wind niet echt in zijn voordeel blies. Als eerste liep zijn 

duivin met ringnummer 21-1234 over de antenne. Zij stond ook als eerste op de inkorflijst en 

die plek dankte ze aan het feit dat ze, tot nu toe, elke week present was. Ze zat op eitjes en 

de vader is een zoon van de “707” van Patrick van Bragt en de moeder is gehaald bij Comb. 

Houmes en Zn. uit Middelburg. Frans had naast deze 2 jonge duiven nog 3 vroege duiven 

en dat van 23 mee is natuurlijk een erg goed resultaat. Na dit weekend zullen de duiven 

door Frans gescheiden worden en speelt hij ze verder op de deur.  Zijn jonge duiven hebben 

nu reeds de vorm te pakken dus we kunnen nog wel het nodige van Frans verwachten. 

Frans van harte gefeliciteerd met je dubbele overwinning. 

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

Jac. Hanssen uit Geertruidenberg met 7/14, Jac. van Bijnen uit Made met 19/35 en Ad 

Kanters uit Lage Zwaluwe met 12/21. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 559 duiven ingekorfd door 21 liefhebbers: 

1, 2, 5, 6 en 7 F. Maas; 

3, 15 en 16 Ant. Schillemans; 

4, 17, 18 en 22 Jac. Hanssen; 

8, 12, 13 en 14 A. Kanters; 

9 en 11 Jac. van Bijnen; 

10, 20, 21, 23 en 24 R. Norbart; 

19 en 25 Comb. Pals-Luijten. 

In mijn vorige bijdrage over de winnaar van Bergerac, Jo Verboven,  is een fout geslopen in 

de afstamming van de winnares van die vlucht. De correcte afstamming moet zijn dat de 

vader van die duif afkomstig is uit duiven van Janus v.d. Steen uit Made terwijl de moeder 

gekweekt is uit een opgevangen duif van een zekere V.d. Brnk uit Nunspeet maal een duif 

van Patrick van Bragt uit Made.. 

Volgend weekend staan er 2 vluchten op het programma en wel Morlincourt voor de jonge 

duiven en we starten met het natourprogramma met een vlucht uit Quievrain. Zorg er dan 

ook voor dat uw favorieten er weer klaar voor zijn. 


