
Het zit allemaal niet mee dit seizoen. Ook nu weer zagen de weersomstandigheden er in het 

weekend niet erg gunstig uit zodat de verantwoordelijken bij Brabant2000 zich genoodzaakt 

voelden om de geplande midfondvlucht in te korten en de lossing op vrijdag te laten 

plaatsvinden. Naast deze vlucht stonden er nog 2 vluchten op het programma die, gelukkig, 

wel op de geplande dagen konden worden gelost. 

Winnaar van de vrijdagvlucht vanuit Melun werd Anthony Schillemans uit Made. We zijn van 

Anthony gewend om regelmatig een eerste plaats te pakken. Nu heeft hij daar echter mee 

gewacht tot de laatste midfondvlucht. Zijn 18-334 wist als eerste over de antenne te gaan. 

Het is deze keer geen duivin maar een doffer die als eerste op het hok van Anthony 

arriveerde. Normaal gesproken zijn het de duivinnen die bij hem het mooie weer maken 

maar deze doffer was hen deze keer allemaal te snel af. Hij is gekweekt uit een doffer van 

clubgenoot Jac. van Bijnen en een duivin die een mix is van een doffer van Timo Besters uit 

Bergen op Zoom maal een duivin uit Anthony zijn 686. Dee laatste was in zijn Lepelstraatse 

periode een zeer goede dagfondduif. Deze doffer is een forse knaap die, volgens Anthony, 

de grote baas is op het hok. Elk jaar is hij wel goed voor 10 prijzen en op dit moment staat 

de teller ook weer op 8 en dan te weten dat hij ook enkele weken niet gespeeld is. Ook het 

totaalresultaat van Anthony was goed met een mooie 14/20. Anthony je hebt ons lang laten 

wachten maar nu heb je hem dan toch binnen en je weet wanneer er een schaap over de 

dam is….. Proficiat. 

Naast Anthony waren er nog verschillende liefhebbers die voldeden aan de norm 50% of 

meer prijs: 

Frans Maas uit Wagenberg met 5/7, Dick Hoogkamer uit Made met 6/10 en Patrick van 

Bragt uit Made met 4/8. 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 145 duiven ingekorfd door 17 liefhebbers: 

1 en 9 Ant. Schillemans; 

2 en 5 F. Maas; 

3 en 4 D. Hoogkamer; 

6 en 10 P. v. Bragt; 

7 J. de Kort; 

8 Br. Godschalk 

De overnachtvlucht vanuit Dax werd gewonnen door Jan van Gijzel uit Made met zijn 19-

636. Deze doffer heeft hij gekregen van onze voorzitter Rex de Leeuw en is door hem 

gekweekt uit 2 duiven die hij bij Cor de Heijde uit Made heeft aangeschaft. Goed soort dus. 

Ook nationaal betekende dit een zeer vroege prijs dus een erg mooie prestatie. Jan doet op 

alle vluchten mee maar zijn passie ligt bij de vluchten met de lange adem en hierop heeft hij 

ook al veel mooie successen geboekt. Vorige week nog maakte hij een schitterende uitslag 

op Agen. Jan is ook een van die noeste werkers waarop nooit tevergeefs een beroep 

gedaan wordt binnen onze club. Deze overwinning had dan ook niet beter kunnen vallen. 

Jan van harte gefeliciteerd met deze zege, het is je gegund. 

de eerste 10 prijswinnaars tegen 85 duiven ingekorfd door 14 liefhebbers: 

Op deze vlucht waren er ook weer enkele liefhebbers die voldeden aan de norm van 50% of 

meer prijs en dat waren: 

Rinus Leenhouts uit Hank met 2/4, J. Verboven uit Made met 2/3 en Eric Domenie uit 

Geertruidenberg met 1/2  maar de topper van deze week was natuurlijk Jan Rovers uit Made 

die zijn enige ingekorfde duif op plek 6 terugvond en daarmee dus 100% prijs speelde. 

Super. 

1, 3 en 9 J. v. Gijzel; 

2 en 4 C. de Heijde; 



5 R. de Leeuw; 

6 J. Rovers; 

7 M. Leenhouts; 

8 L. de Heijde; 

10 R. Norbart. 

Helaas viel de deelname aan de eerste jonge duivenvlucht vanuit Duffel een beetje tegen en 

dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de verliezen van de afgelopen weken en de matige 

weersvoorspellingen. Gelukkig liep het deze keer wel goed af en winnaar werd werd 

niemand minder dan onze penningmeester Rienus Norbart uit Made. Rienus heeft zich net 

als de vorige winnaar al een aantal jaren gespecialiseerd op de marathonvluchten en ook 

met redelijk wat succes. In het verleden was hij echter een ware topper op het snellere werk 

en omdat hij graag elke week duiven ziet thuiskomen heeft hij nog wat duiven uit deze 

periode overgehouden. De winnaar is dan ook van dit soort en is gekweekt uit een zoon van 

Rienus zijn “37”duvin, een superduivin, maal een duivin die hij gehaald heeft bij Danny 

Marijnissen uit Made op wiens hok zij 4 maal een eerste prijs gevlogen heeft. Rienus had 

niet meer op een vroege klassering gerekend omdat zijn winnaar 5 minuten in het 

gezelschap van enkele vreemde duiven heeft rondgevlogen. Kun je nagaan hoe hard dit 

duifje gevlogen heeft. Rienus zo zie je maar dat je “oude” soort je nog steeds niet in de steek 

laat. Van harte gefeliciteerd met deze zege.  

Alleen Frans Maas uit Wagenberg lukte het om aan de norm van 50% of meer prijs te 

voldoen met een mooie 8/12. 

De eerste 15 prijswinnaars tegen 210 duiven ingekorfd door 11 liefhebbers: 

1 en 15 R. Norbart; 

2 J. Rovers; 

3, 4, 11 en 12 F. Maas; 

5, 8, 9, 13 en 14 A. Kanters; 

6 Chr. Dudok; 

7 D. Hoogkamer; 

10 R. de Leeuw. 

Volgend weekend  staan er 2 vluchten op het programma en wel La Souterainne en Bierges. 

Zorg dan ook dat uw favorieten er klaar voor zijn. Veel succes allemaal. 


