
Orleans en Morlincourt 11-09-2022 

 

Overwinningen voor Frans Maas en Patrick van Bragt. 

Met een dag vertraging konden de twee geplande vluchten, waaronder Orleans, gelukkig  

toch doorgaan. Het werden ook weer 2 mooie vluchten waar de duiven het niet kado kregen. 

Zoals al bijna het hele seizoen met opnieuw 2 prachtige winnaars. 

De voorlaatste natourvlucht van het seizoen werd, opnieuw, een zege voor Frans Maas en 

opnieuw met zijn 22-228. Ja u leest het goed, opnieuw, want eerder in het seizoen vanuit 

Quievrain wist deze jonge doffer ook al te zegevieren. Hij is gekweekt uit de “98” van Frans 

maal een duivin waarin de soorten van Patrick van Bragt en Ton van de Hoogen 

vertegenwoordigd zijn. Tussendoor vloog hij ook oa nog een 8e prijs, een echte  “pointeur” 

zoals de Belgen zeggen. Zoals ik in mijn vorige bijdrage al aangaf is Frans hard op weg om 

een record aan overwinningen bijeen te harken want hij zit nu inmiddels op 9 met nog een 

vlucht te gaan.  Frans kennende zal hij zijn uiterste best doen om het magische getal van 10 

zeges te pakken. Ik ben benieuwd. Frans van harte gefeliciteerd met je 9e victorie en veel 

succes met de laatste vlucht. 

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

Patrick van Bragt uit Made met 4/5, Jo Verboven uit Made met 20/27, Sjef de Kort uit 

Oosterhout met 3/5, Louis de Heijde uit Geertruidenberg met 12/19 en Dick Hoogkamer uit 

Made met 5/7. 

 

De eerste 15 prijswinnaars tegen 459 duiven: 

1, 2, 8 en 9 F. Maas; 

3 P. .v Bragt; 

4, 6, 10, 13 en 15 J. Verboven; 

5 en 14 Ant. Schillemans; 

7 Comb. Pals-Luijten; 

11 R. Norbart; 

12 J. de Kort. 

 

De klassieker voor de junioren vanuit Orleans is een schitterende zege geworden voor de 

22-184 van Patrick van Bragt. Hij klopte hierbij de gedoodverfde favorieten Frans Maas en 

Dick Hoogkamer. Deze duivin is gehaald bij Jack van Dongen uit Terheijden via een ruil. Ze 

hadden samen 3 jonge duiven geruild en Patrick heeft er nog 2 van over die respectievelijk 

5e en 9e duifkampioen bij de jonge duiven geworden zijn.  

Zullen wij volgend jaar ook ruilen Jack ? Grapje. Dit duivinnetje had op de dag van inkorving 

haar 2e ei gelegd en werd zo ingekorfd met bovengenoemd resultaat. Ook de totaalprestatie 

mocht met 8/14 er echt wel weer zijn. Patrick was, net als velen onder ons, voor de start van 

het seizoen al veel jonge duiven verspeeld maar heeft met degenen die hij overhield toch 

weer geweldig gepresteerd. Ook zijn oude duiven zijn dit seizoen weer super naar huis 

gekomen op alle onderdelen en dat is bijzonder knap te noemen met een zeer beperkte 

vliegploeg. Hij heeft echter in deze vliegploeg enkele echte toppers zitten en wellicht kan 

deze 22-184 zich daar volgend seizoen bijvoegen. We houden het in de gaten. Patrick van 

harte gefeliciteerd met deze fraaie overwinning.  

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

Dick Hoogkamer uit Made met 19/25 (bijna het hele seizoen bij de uitblinkers),  

Jac. van Bijnen uit Made met 4/8, Frans Maas uit Wagenberg met 5/10 en tenslotte  

Louis de Heijde uit Geertruidenberg met 7/10. 



De eerste 10 prijswinnaars tegen 202 duiven: 

1, 4 en 9 P. v. Bragt; 

2, 6 en 8 D. Hoogkamer; 

3 en 5 Jac. v. Bijnen; 

7 F. Maas; 

10 Ant. Schillemans. 

 

 

Komend weekend zijn we alweer toe aan de laatste vlucht van het seizoen en wel de 

natourvlucht vanuit Pont st. Maxence. Het is te hopen dat we dit seizoen in stijl kunnen 

afsluiten. Zorg ervoor dat uw favorieten er voor de laatste maal klaar voor zijn en allemaal 

veel succes. 


