
Op deze 2 laatste vluchten van het seizoen werden er door de liefhebbers van de MBvP nog 

ruim 600 duiven ingekorfd en dat is een hele tijd geleden dat dit in deze periode nog 

gebeurde. Helaas waren ook deze vluchten kenmerkend voor het hele seizoen. Opnieuw 

matige weersomstandigheden en duiven die vaak nat van de regen arriveerden. Hopelijk 

keren ze toch allemaal weer terug op hun hokken en wordt het seizoen op deze manier toch 

nog goed afgesloten. 

Grote winnaar van de laatste natourvlucht van het seizoen werd Jo Verboven uit Made met 

zijn duivin met ringnummer 18-673. Een prima duivin die op alle natourvluchten haar prijs 

behaald heeft. Ze is door Jo gehaald bij Patrick van Bragt uit de lijn van die goede “57 en ze 

zat te broeden op eitjes van ongeveer 10 dagen.  Jo heeft een zeer goed seizoen achter de 

rug met naast deze zege ook nog 2 overwinningen op de overnachtvluchten waarbij zeker 

die sectorale zege vanuit Libourne tot de verbeelding spreekt. Dat zijn duiven in orde waren 

liet hij de laatste weken wel zien want op praktisch elke vlucht behaalde hij een 

prijspercentage wat minimaal 50% of meer was.  Zo ook dit weekend en op deze vlucht 

speelde 15 van zijn 28 ingekorfde duiven zich in de prijzen. Een prima resultaat derhalve 

met daarbij ook nog de eerste 2 plaatsen. Het kan niet op.  Jo van harte gefeliciteerd met 

deze dubbele overwinning en met je zeer goed seizoen. 

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

Henk van Kuijk uit Geertruidenberg met 11/16, Comb. Pals-Luijten uit Mde met 14/24, 

Patrick van Bragt uit Made met 6/8 en Dick Hoogkamer uit Made met 5/10. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 450 duiven ingekorfd door 22 liefhebbers: 

1, 2, 7 en 8 J. Verboven; 

3 F. Maas; 

4, 12, 17 en 20 H. v. Kuijk; 

5 P. Nous; 

6, 10, 11, 22, 23 en 24 Comb. Pals-Luijten; 

9 R. Norbart; 

13 en 18 Ant. Schillemans; 

14 P. v. Bragt; 

15 Jac. v. Bijnen; 

16, 19, 21 en 25 A. v. Opdorp.  

Winnaars van de laatst vlucht van het seizoen werden de combinatie Rijn Pals en Gerard 

Luijten uit Made. Ze pakken zo op de valreep toch nog hun dikverdiende overwinning. 

Ondanks het feit dat ook zij niet ontkwamen aan de vele verliezen van jonge duiven 

beleefden zij een puik seizoen en was het wachten alleen nog op de zege. De winnende duif 

betreft een duivin die gekweekt is uit een doffer verkregen van Cor de Heijde uit een zoon 

van de “Harry” maal een duivin van W. de Bruijn en de moeder is een kleinkind van het 

topkoppel van Gert-Jan de Hoogh uit Oosterhout, D’n Biesmans maal Klazientje. De 

nestmaat van de winnares speelde vorige week de 4e prijs dus een goede lijn zou ik zo 

zeggen.  Ook het prijspercentage was weer dik in orde met 9/15 en 4 duiven in de top 10. Ik 

zou zeggen een geweldige afsluiter van het toch al geslaagde jonge duivenseizoen voor 

Rein en Gerard. Mannen van harte gefeliciteerd met jullie prachtige overwinning op deze 

laatste vlucht. 

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

Jo Verboven uit Made met 5/10, Jac. van Bijnen uit Made met eveneens 5/10 en tenslotte 

Patrick van Bragt uit Made met 6/8. 

De eerste 15 prijswinnaars tegen 196 duiven ingekorfd door 13 liefhebbers: 

1, 3, 5, 6 en 12  Comb. Pals-luijten; 



2, 4, 8 en 11 Ant. Schillemans; 

7 J. Verboven; 

9 Jac. v. Bijnen; 

10, 13, 14 en 15 P. v. Bragt; 

Het seizoen 2021 zit er weer op en het was geen gemakkelijk seizoen, niet voor de 

liefhebbers, niet voor de lossingsverantwoordelijken, niet voor degenen die het 

vliegprogramma moeten maken maar zeker niet voor de duiven. Het is niet te hopen dat 

dergelijke weersomstandigheden een voorbode zijn voor de toekomst want dan hangen er 

letterlijk en figuurlijk zware wolken boven de hoofden van de duivensportliefhebbers. Maar 

laten we hier niet van uit gaan en hopen dat het volgend seizoen beter gaat verlopen. 

Komende weken zal er nog minimaal een weekstukje door mij geplaatst worden met daarin 

aandacht voor de liefhebbers binnen onze club die aansprekende resultaten geboekt 

hebben op de zgn. ZLU-vluchten. Tot slot wil ik iedereen bedanken voor hun welwillende 

medewerking en hopelijk spreken we elkaar volgend seizoen weer.   

  


