
Patrick van Bragt rayonwinnaar Peronne. 

 

Om 8.30 uur klonk het startschot voor het officiële vliegseizoen 2020 in Peronne. En dat 

bijna alle liefhebbers er zin in hadden bleek aan de deelname want maar liefst  916 duiven 

werden er ingekorfd door de leden van de MBvP. Met een Zuid-.Oostenwind konden ze 

beginnen aan hun thuisreis. De verwachting was dat er wel eens vroege duiven konden 

vallen in onze club en deze verwachting kwam uit. De eerste 2 plaatsen in de rayon-uitslag 

waren voor liefhebbers uit onze club. Als tweede stond Eric-Jan Nous uit Lage Zwaluwe 

geklasseerd. Een nog jonge liefhebber die dit jaar de overstap maakte naar onze vereniging 

en gelijk al zijn visitekaartje afgeeft.  

 

Winnaar werd echter niemand minder dan Patrick van Bragt. Na een aantal succesvolle 

jaren had hij eind vorig seizoen besloten om zijn betere oude duiven op het kweekhok te 

plaatsen en dit seizoen met alleen maar jaarlingen aan de start te komen. Dat ook onder 

deze jaarlingen het nodige klassemateriaal aanwezig is blijkt wel uit de uitslag van dit 

weekend. Naast de zege wisten zich nog 8 van zijn 13 ingekorfde duiven in de prijzen te 

vliegen. Een prachtige prestatie en daarbovenop de snelste van het gehele rayon 3. De 

winnaar is de weduwnaar met ringnummer 19-549. Patrick heeft deze duif vorig jaar 

opgevangen van dhr. Th. Hagenaars uit Halsteren. Gezien het feit dat deze duif ook al 

ergens anders was binnengelopen kwam hij hem niet halen. Patrick heeft hem 2 maal 

meegegeven op de natour zonder noemenswaardige prestaties. Ook in dit nog prille seizoen 

was het elke keer een van de laatste duiven die terug kwam en Patrick had dan ook niet 

zulke hoge verwachtingen van dit doffertjes. Ten onrechte blijkt nu want hij wist dit weekend 

alle tegenstrevers in het rayon achter zich te houden ondanks het feit dat hij ook nog ruim 

een minuut getreuzeld heeft omdat hij in het gezelschap arriveerde van een vreemde duif. 

Volgens de oorspronkelijke eigenaar van dit duifje moet het een dagfondduif zijn dus we 

kunnen nog wel het een en ander verwachten van deze doffer. Patrick gefeliciteerd met je 

eerste zege in 2020 en probeer ze zo te houden.. 

Naast de winnaar waren er nog meerdere liefhebbers die aan de norm van 50% of meer 

prijs, kwamen en dat waren: 

Henk van Kuijk uit Geertruidenberg met 10/15, Arno van Opdorp uit Wagenberg met 15/21 

(met veel vroege duiven, knap Arno), Frans Maas ook uit Wagenberg met een mooie 17/22, 

Comb. De Peijper-Bundz met 8/13, Jac. Hanssen uit Geertruidenberg met 8/14, Rienus 

Commeren uit Geertruidenberg met 14/25, Anthony Schillemans uit Made met 29/55 en 

Comb. van Bragt uit Breda met 5/7.   

De klapper van de week wat betreft prijspercentage was ongetwijfeld de kleine man uit Lage 

Zwaluwe, Ad van Heijst. Hij presteerde het om maar liefst al zijn 7 ingekorfde duiven in de 

prijzen te spelen. Ik zou zeggen nadoen. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 916 duiven ingekorfd door 34 liefhebbers: 

 

1 en 6  P. v. Bragt; 

2, 9 en 19  P. Nous; 

3 en 15  H. v. Kuijk; 

4, 11, 23, 24 en 25  A, v, Opdorp; 

5, 8 en 10 F. Maas; 

7, 17 en 20  Comb. de Peijper-Bundz; 

12  C. de Heijde; 

13 en 22  Br. Godschalk; 



14 en 18  D. Hoogkamer; 

16  J. de Kort; 

21  Jac. Hanssen. 

 

Volgende week gaan we naar Pont st. Maxence, een vlucht van ruim 300 km. Zorg dat uw 

favorieten er klaar voor zijn en allemaal veel succes. 


