
Opnieuw zege Arno van Opdorp, deze keer vanuit Sermaises. 

 

Gelukkig konden de duiven afgelopen weekend gewoon op zaterdag gelost worden. Het 

weer was goed en de duiven konden tijdig aan hun terugreis beginnen, Het werd een mooie 

vlucht met geen of zeer weinig achterblijvers. 

 

Evenals vorige week was het opnieuw Arno van Opdorp uit Wagenberg die als het eerste 

het podium mocht betreden. Deze keer was het een jaarling die de overwinning opeiste. Hij 

is gekweekt uit een doffer van Marcel Hanegraaf uit Terheijden maal een duivin van, de 

helaas, overleden Sjaak de Kooning uit Lewedorp. Uit dit koppel had Arno vorig jaar 2 veel 

belovende jonge duiven waaronder de winnaar. Zijn nestmaat was in de ogen van Arno nog 

beter maar deze kon niet meer gespeeld worden omdat zijn buitenste pen afgebroken is. 

Zijn broer heeft met deze zege wel laten zien dat hij echt niet onder doet voor zijn broer. In 

mijn vorige bijdrage schreef ik dat wellicht de tijden van Arno zijn fameuze “46” zouden 

herleven. Het begint er nu al stevig op te lijken met 2 opeenvolgende overwinningen. Arno 

van harte gefeliciteerd met je 2e overwinning.  

De liefhebbers met 50% of meer prijs op deze vlucht waren: 

Patrick van Bragt uit Made met 5/10, Comb. de Peijper-Bundz uit Made met eveneens 5/10, 

Sjef de Kort uit Oosterhout met 4/8, Frans Maas uit Wagenberg met 10/15 en Dick 

Hoogkamer uit Made  met ⅚, 

 

De eerste 15 prijswinnaars tegen 260 duiven ingekorfd door 24 liefhebbers: 

1  A. v. Opdorp; 

2, 6, 10 en 11  P. v. Bragt; 

3 en 15  Comb. de Peijper-Bundz; 

4 en 14 J. de Kort; 

5  F. Maas; 

7 en 8  D. Hoogkamer; 

9  Br. Godschalk; 

12  Ant. Schillemans; 

13  H. v. Kuijk. 

 

Volgend weekend start voor onze vereniging het jonge duivenseizoen met een vlucht vanuit   

Bierges, Tevens staat ook de dagfondvlucht vanuit Montlucon op het programma. Zorg dan 

ook dat uw favorieten er weer klaar voor zijn. 

 

 


