
Dick Hoogkamer winnaar Peronne en comb. Pals-Luijten aan de eer op Chateaudun. 

 

Afgelopen weekend stonden de natourvlucht vanuit Peronne en de laatste vlucht die 

meetelde voor het jonge duivenprogramma vanuit Chateaudun op het programma. Gelukkig 

konden beide vluchten onder goede weersomstandigheden vervlogen worden. Het werden 

dan ook 2 mooie vluchten met, nagenoeg, geen achterblijvers. 

 

Winnaar vanuit Peronne werd Dick Hoogkamer uit Made met zijn 20-800. Dick heeft 2 

rondes jonge duiven gekweekt en zijn tweede ronde speelt hij op de natour en dit doffertje 

behoort ook bij deze groep.  Hij is gekweekt uit kleinzoon, zowel aan vaders- als aan 

moederskant van de beroemde “Harry”  van Jan Hooymans via Cor de Heijde. De moeder is 

een duivin van Cor de Heijde en zij komt ook uit de “Harry”lijn maal Koopman. Bij de eerste 

4 duiven van Dick kwamen er 3 uit eerdergenoemd koppel. Zowel oude als jonge duiven 

zitten momenteel allemaal bij elkaar en worden eenmaal per dag losgelaten. Dat ze wel 

super in orde zijn blijkt niet alleen aan deze eerste plaats op Peronne  maar ook uit de 

uitslag van Chateaudun. Dick is ook nog volop gewikkeld in de strijd om het generaal 

kampioenschap onaangewezen en staat momenteel bovenaan. Gezien de vorm waarin zijn 

jonge duiven op dit moment verkeren denk ik dat hij moeilijk van de eerste plek te verdrijven 

valt. Zou een mooie kroon op het seizoen van Dick zijn. Deze is in elk geval binnen en 

daarmee van harte gefeliciteerd Dick. 

De volgende liefhebbers voldeden aan de norm van 50% of meer prijs: 

Henk van Kuijk uit Geertruidenberg met 15/27, Rienus Commeren ook uit Geertruidenberg 

met 15/26, Frans Maas uit Wagenberg met 17/30, Anthony Schillemans uit Made met 11/20, 

Patrick van Bragt uit Made met 2/3 en tenslotte Jac. Hanssen uit Geertruidenberg met 12/21. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 565 duiven ingekorfd door 26 liefhebbers: 

1 en 6  D. Hoogkamer; 

2, 3 en 24  J. de Kort; 

4, 18 en 25  J. Verboven; 

5 en 10  H. v. Kuijk; 

7, 8, 9, 13, 16 en 20  M. Commeren; 

11 en 21  Comb. de Peijper-Bundz; 

12  A. v. Opdorp; 

14  R. Norbart; 

15, 17 en 22  F. Maas; 

19 en 23  Ant. Schillemans. 

 

Chateaudun was de laatste vlucht die meetelde voor het jonge duivenkampioenschap en die 

werd gewonnen door de combinatie Pals-Luijten. Deze combinatie bestaat uit Rijn Pals en 

Gerrit Luijten. De duiven zijn gehuisvest bij Rijn maar Gerrit is elke dag paraat om mede de 

verzorging van de duiven te doen. Het is reeds hun 2e zege bij de jonge duiven want enkele 

weken geleden wisten ze ook de vlucht vanuit Sens te winnen. Dit betekent dat ze hun jonge 

duiven goed op de rit hebben. Winnaar vanuit Chateaudun werd de 20-942. Het gaat hier 

om een duivin die  gekweekt is uit een doffer van Gert-Jan de Hoogh Oosterhout uit de 

“Biesmans” maal een duivin van Marcel Hanegraaf Terheijden uit zijn goede “222”. Het was 

haar 4e prijs. Na enkele jaren gesukkeld te hebben met de verluchting van hun hok hebben 

Rijn en Gerrit het lek nu boven en blijkt dat ze zeker klasse materiaal onder de pannen 

hebben.  En zoals het spreekwoord zegt “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” en dan ziet 



die er voor Rijn en Gerrit rooskleurig uit. Mannen van harte gefeliciteerd met jullie 

overwinning. 

De volgend eliefhebbers voldeden op deze vlucht aan de norm van 50% of meer prijs: 

Rienus Norbart uit Made met 5/9, Frans Maas uit Wagenberg met 2/4, Anthony Schillemans 

uit Made met 11/20 en sjef de Kort uit Oosterhout met 3/6. 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 209 duiven ingekorfd door 15 liefhebbers: 

1 en 10 Comb.  Pals-Luijten; 

2, 4, 5, 7 en 8  D. Hoogkamer; 

3  P. v. Bragt; 

6  M. Commeren; 

9  Jac. v. Bijnen. 

 

Komend weekend staat de voorlaatste vlucht van het seizoen 2020 op het programma 

vanuit Morlincourt. Zorg dan ook voor dat uw favorieten er weer klaar voor zijn en allemaal 

veel succes. 

 


