
De eerste vlucht die meetelde voor het midfond kampioenschap was er gelijk al eentje die 

niet probleemloos verliep. Gezien de te verwachten weersomstandigheden was op voorhand 

al bekend dat het niet eenvoudig zou worden om dit te weekend te kunnen lossen. 

Uiteindelijk is er tot 14.30 uur gewacht om het signaal op groen te zetten om de duiven 

huiswaarts te laten gaan. Met een stevige Zuidwesten wind bereikten de duiven hoge 

snelheden maar, uiteraard, betekende dit ook dat er toch wel een redelijk  aantal duiven te 

ver door vloog en die met wind vol op hun snavel terug moesten komen. Een hele klus en 

het is te hopen dat ze allemaal hun thuishok weer hebben weten terug te vinden. 

Winnaar van deze eerste midfondvlucht van het seizoen werd Sjef de Kort uit Oosterhout. 

Zijn 20-891 wist zich als eerste te melden. Het is een duivin gespeeld op totaal weduwschap 

en is gekweekt uit een 100% Gebr. Scheele-doffer via D. de Hoogh en zn uit Oosterhout 

maal een duivin soort J. Koch Eindhoven maal Patrick van Bragt uit Made. Als jonge duif 

was het wel een regelmatige prijsvliegster (6 prijzen) maar was ze nooit zo extreem vroeg. 

Na een aantal erg magere jaren zit er nu weer een stijgende lijn in de prestaties bij Sjef. Dit 

heeft hij te danken aan de inbreng, bijna allemaal gratis gekregen, van de duiven van Dries 

en Gert de Hoogh uit Oosterhout. Niet alleen de duiven maar ook de adviezen van Gert 

beginnen nu langzamerhand zijn vruchten af te werpen en hij is deze mannen uit Oosterhout 

dan ook zeer erkentelijk dat ze hem op deze manier helpen.. Het totaalresultaat viel een 

beetje tegen ten opzichte van de vorige 2 vluchten maar een overwinning maakt natuurlijk 

veel goed. Van harte gefeliciteerd met deze zege.  

De liefhebbers die op deze vlucht voldeden aan de norm van 50% of meer waren: 

Broer Godschalk uit Made met 8/16, Frans Maas uit Wagenberg met 9/18 en Erik Domenie 

uit Geertruidenberg met eveneens 9/18. 

De eerste 25 prijswinnaars vanuit Pontoise tegen 747 duiven ingekorfd door 31 liefhebbers: 

1 en 9 J. de Kort; 

2, 22 en 25 P. Nous; 

3 en 21 A. Kanters; 

4, 10, 12, 14 en 19 D. Hoogkamer; 

5 A. v. Opdorp; 

6 Br. Godschalk; 

7 P. v. Bragt; 

8 J. v. Bragt; 

11 M. Commeren; 

13 Comb. Pals-Luijten; 

15 C. de Heijde; 

16 en 17 Ant. Schillemans; 

18 J. Verboven; 

20 en 23 Jac. v. Bijnen; 

24 H. v. Kuyk. 

Volgend weekend opnieuw een vlucht die meetelt voor de midfond en wel vanuit Sens. Zorg 

er dan ook voor dat uw favorieten er weer klaar voor zijn en allemaal veel succes. 


