
Dax, Argenton en Morlincourt 09-07-2022 

 

 

Het drukste  weekend van het seizoen zit er, gelukkig voor de werkers binnen de vereniging, 

weer op. Een bedankje voor deze mensen is wel op zijn plaats want zij zorgen er toch maar 

voor dat wij elk weekend ons plezier, en af en toe chagrijn, hebben. De weergoden waren 

ons opnieuw goed gezind en zodoende hadden we te maken met prachtige maar ook pittige 

vluchten. 

Winnaar van de overnachtvlucht vanuit Dax werd Louis de Heijde uit Geertruidenberg met 

zijn rode duivin met ringnr. 17-554. Het is een geroutineerde duif want ze ging al 9 maal mee 

op dergelijke vluchten en miste hierop pas een keer. Ze is gekweekt uit, hoe kan het ook 

anders, duiven van broer Cor uit Made en we weten allemaal over wat voor soort duiven hij 

beschikt. Louis is langzaam het overnachtspel een beetje aan het afbouwen om zich toch 

weer meer te gaan richten op het snellere werk. Hij heeft dit jaar ook al bewezen dat hij dat 

ook in de vingers heeft. Echter met duiven zoals zijn “Rooike” en die andere klasbak die zich 

ook weer op tijd meldde zou ik het overnachtspel toch niet helemaal afzweren. Hij had voor 

deze vlucht 4 duiven ingekorfd zodat hij ook weer keurig 50% prijs speelde. Louis van harte 

gefeliciteerd met je prachtige zege op deze zware Dax. 

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

 

De eerste 5 prijswinnaars tegen   93 duiven: 

 

1 L. de Heijde; 

2 R. de Leeuw; 

3 W. Eestermans; 

4 A. v.d. Hout; 

5 J. v. Bragt. 

 

De laatste vlucht die meetelde voor het vitessekampioenschap werd een zege voor Anthony 

Schillemans uit Made met zijn jaarlingduivin 21-381. Zij is gekweekt uit zijn oude rooie 

waarin soort van Timo Besters maal een duivin van plaatsgenoot Jac. van Bijnen uit zijn 

grijze. Deze duivin wordt op dubbel weduwschap gespeeld maar legde ook het ook aan met 

een andere duivin en zodoende zit ze nu op een ei te broeden. Blijkbaar motiveert haar dit 

dermate dat ze als een speer naar huis gekomen is. Ook de andere duiven lieten Anthony 

niet in de steek want met een aantal kopprijzen en een totaalscore van 21/28 is heel best. 

Anthony bewijst dat zijn duiven in vorm zijn en de laatste vluchten zal er dan ook terdege 

rekening met hem moeten worden gehouden. Alvast gefeliciteerd met deze mooie 

overwinning Anthony. 

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

Frans Maas uit Wagenberg met 8/9 (opnieuw knap spel Frans) en de volgende liefhebbers 

presteerden het zelfs om 100% prijs te spelen en dat waren Patrick van Bragt uit Made met 

2/2 (2 kopprijzen) en Jac. van Bijnen uit Made met 9/9 (super gespeeld Jac). 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 196 duiven: 

 

1, 5, 6 en 10 Ant. Schillemans; 

2, 3 en 8 F. Maas; 

4 en 9 P. v. Bragt; 

7 Br. Godschalk.    



De vlucht vanuit Argenton werd een overwinning voor onze secretaris Rienus Norbart uit 

Made. De man die op alle spelonderdelen meespeelt en zelfs meer dan goed zijn prijzen 

pakt en nu al voor de derde maal zegeviert en voor de tweede keer op een dagfondvlucht. 

Ditmaal was het zijn 21-904, een doffer gekweekt uit hetzelfde koppel als de winnaar vanuit 

Issoudun. Geen verkeerd koppel dus. Zoals ik al eerder heb aangegeven speelt Rienus op 

alle onderdelen mee en dat is, volgens mij, het moeilijkste wat er is. Om dan zulke resultaten 

neer te zetten zoals Rienus doet, kun je alleen maar respect voor hebben. Rienus van harte 

gefeliciteerd met deze schitterende overwinning. 

De liefhebbers die op deze vlucht aan een prijsnorm van 50% of meer kwamen, waren: 

Patrick van Bragt uit Made met ⅔ (weer super), Dick Hoogkamer uit Made met 5/10, 

Anthony Schillemans uit Made met 7/12 en Frans Maas uit Wagenberg met 1/2. 

De eerste 5 prijswinnaars tegen 72 duiven: 

 

1 R. Norbart; 

2 P. v. Bragt; 

3 D. Hoogkamer; 

4 P. Nous; 

5 Ant. Schillemans. 

 

Volgend weekend het slot van de midfond met een vlucht vanuit Melun en de start van het 

jonge duivenseizoen met een vlucht vanuit Quievrain. Hopelijk werkt het weer opnieuw mee 

en kunnen we weer gaan genieten van 2 prachtige vluchten. Zorg er dan ook voor dat uw 

favorieten er klaar voor zijn en allemaal veel succes.   


