
Chateauroux en Sens  11-06-2022 

 

Het wordt misschien een beetje eentonig maar opnieuw konden de vluchten worden 

afgewerkt onder prachtige weersomstandigheden. Totaal werden er door de liefhebbers van 

de MBvP 474 duiven ingekorfd verdeeld onder 304 duiven voor Morlincourt en 170 duiven 

voor Chateauroux. Bij deze omstandigheden hoort ook een geweldige winnaar en dat was in 

dit geval Dick Hoogkamer uit Made. Hij kopieerde het kunststukje wat Rienus Norbart 2 

weken geleden uithaalde door op beide vluchten als winnaar uit de bus te komen. Geweldig.   

 

De vitessevlucht vanuit Morlincourt werd een zege voor de doffer met ringnr. 20-756. Hij is 

gekweekt uit duiven van Cor de Heijde uit Made. Het is nu reeds de derde keer dat deze 

doffer de 1e prijs pakt en dan te weten dat hij vorig seizoen voor dood opgeraapt is in de 

buurt van Gorinchem en via de dierenambulance weer bij Dick is terecht gekomen. Evenals 

alle andere weken was ook de totaaluitslag van Dick geweldig met maar liefst 12 van zijn 14 

ingekorfde duiven in de prijzen. 

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

Anthony Schillemans uit Made met 19/28, Patrick van Bragt uit Made met 4/6, Jac. van 

Bijnen uit Made met 8/8 (Super gespeeld Jac), Broer Godschalk uit Made met 7/9, Frans 

Maas uit Wagenberg met 8/10,  Sjef de Kort uit Oosterhout met 8/11 en Eric-Jan Nous uit 

Lage Zwaluwe met 8/13. 

De eerste 15 prijswinnaars: 

1 D. Hoogkamer; 

2 en 4 Ant. Schillemans; 

3 P. v. Bragt; 

5 C. de Heijde; 

6 en 14 R. Norbart; 

7 en 9 Jac. v. Bijnen; 

8,  11 en 15 F. Maas; 

10 Br. Godschalk; 

12 J. Verboven; 

13 J. de Kort. 

Ook op de dagfondvlucht vanuit Chateauroux wist een duif van Dick zich als eerste te 

klasseren. Ditmaal zijn eerstgetekende duivin met ringnr. 20-101. Ze heeft het niet van een 

vreemde want haar moeder presteerde het om maar liefst viermaal te zegevieren op  een 

dagfondvlucht. De vader is verkregen van Cor de Heijde uit Made met daarin louter duiven 

van Jan Hooijmans. Zij was niet voor niets als bovenste van de lijst door Dick ingekorfd want 

zij won vorig seizoen ook al een eerste prijs vanuit Argenton en dit seizoen behaalde ze op 

de eerste dagfondvlucht vanuit Issoudun een fraaie 7e plek. Opnieuw behaalde Dick een 

mooi prijspercentage met 9/18 en met 2 overwinningen op een dag zal Dick meer dan 

tevreden zijn. Dick van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. 

De overige liefhebbers die voldeden aan de prijsnorm van 50% 0f meer waren: 

Patrick van Bragt uit Made met 3/6, Anthony Schillemans uit Made met 12/17, Frans Maas 

uit Wagenberg met 2/3, Broer Godschalk uit Mde met 4/7 en tenslotte Jac. v. Bijnen met 5/6  

(lekker weekend Jac.) 

De eerste 10 prijswinnaars: 

1, 3 en 7 D. Hoogkamer; 

2 en 6 P. v. Bragt; 

4, 5 en 10 Ant. Schillemans; 



8 P. Nous; 

9 R. Norbart. 

 

Volgend weekend kunnen de liefhebbers van de marathonvluchten ook aan de bak met de 

vlucht vanuit St. Vincent. Daarnaast staat ook Sens op het programma. Zorg er dan ook voor 

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


