
Dit weekend moesten de duiven opnieuw afrekenen met zware vliegomstandigheden, 

redelijk hoge temperaturen en tegenwind. Uiteraard zijn dit wel de ingrediënten waarbij de 

sterkste duiven die in een superconditie verkeren naar voren komen maar voor de meesten 

is dit wellicht toch een beetje te zwaar. Vooral de duiven die op Sint Vincent waren ingekorfd 

kregen het voor hun kiezen. 

Winnaar van deze prachtige openingsklassieker op de overnachtfond werd Jo Verboven uit 

Made. Zijn 4-jarige nestduivin met ringnr. 17-259 wist zich om 12.24 uur te melden op haar 

hok aan de Haasdijk in Made. Met deze constatering was ze niet alleen de snelste in de 

vereniging maar ook in het rayon was geen snellere. Ook nationaal betekende dit een pure 

kopprijs. Deze duivin werd vorig jaar voor het eerst gespeeld op de overnachtvluchten en 

behaalde toen ook al prijs op Bergerac. Ze is door Jo gekweekt uit zijn zgn. “oude” soort 

want de laatste jaren heeft hij diverse nieuwe duiven aangeschaft om terug  te komen op zijn 

oude niveau waarin hij zich op dit soort vluchten kon meten met kleppers als Cor de Heijde 

ed.  Jo geeft aan dat hij op dit moment eigenlijk te veel duiven heeft zitten maar om achter 

de “goei” te komen is er maar een ding en dat is meegeven op de vluchten. Jo zorgt er dan 

wel voor dat de duiven in uitstekende conditie zijn want anders krijgen ze, volgens hem, nog 

geen eerlijke kans. Dat zijn winnares in een uitstekende conditie verkeerde was wel duidelijk 

want afgelopen zaterdag moest er hard gewerkt worden en kwamen de echte toppers 

voorop. Jo ben zuinig op deze duivin want wellicht heb je een potentiele topper in huis en 

van harte gefeliciteerd met deze schitterende overwinning. 

De liefhebbers die op deze vlucht voldeden aan de norm van 50% of meer prijs waren: 

Rienus Norbart uit Made met een fraaie ⅗ en Louis de Heijde uit Geertruidenberg met ook 

een mooie 2/3. 

De eerste 10 prijswinnaars op deze vlucht tegen 73 duiven ingekorfd door 14 liefhebbers: 

1 J. Verboven; 

2 en 3 C. de Heijde; 

4  E. Domenie; 

5 en 8 A. v.d. Hout; 

6 A. Kuijpers; 

7 en 10 R. Norbart; 

9 J. v. Gijzel. 

De midfondvlucht vanuit Chateaudun werd een zege voor Frans Maas uit Wagenberg. Zijn 

duivin met ringnummer 19-022 tikte als eerste aan en niet alleen in de vereniging was ze de 

snelste maar ook in het rayon pakte zij de zege. Een fantastische prestatie op deze zware 

maar eerlijke vlucht. Ze is door Frans gekweekt uit een doffer van plaatsgenoot Patrick van 

Bragt uit zijn Limogesdoffer maal een zusje van Frans zijn ”77” duivin. De winnares was 

vorig jaar Frans zijn beste duivin met driemaal vroeg in het rayon en vorige week pakte ze 

ook al een vroege prijs. De duivinnen van Frans komen zeer goed naar huis maar zijn 

doffers laten het een beetje afweten. Het moet echter gezegd worden dat dit ook zijn 

redenen heeft en insiders van Frans weten dan genoeg. Het hele seizoen maken, met name 

de duivinnen, zeer mooie uitslagen en deze zege was dan ook, voorlopig, de kers op de 

taart maar smaakt ongetwijfeld naar meer. Frans deze zege is je van harte gegund en zorg 

ervoor dat dit niet de laatste is. Proficiat. 

Op deze vlucht waren er 2 mannen die voldeden aan de norm van 50% of meer prijs en dat 

zijn ook meteen meteen de smaakmakers tot dus ver van dit seizoen: 

Patrick van Bragt uit Made met 4/5 en Dick Hoogkamer met 6/10. 

De eerste 15 prijswinnaars tegen 178 duiven ingekorfd door 18 liefhebbers: 

1 F. Maas; 



2, 3 en 5 P. v. Bragt; 

4 A. v. Opdorp; 

6 en 8 J. de Kort; 

7, 11 en 12 D. Hoogkamer; 

9 A. Kanters; 

10 en 14 M. Commeren; 

13 Ant. Schillemans; 

15 Jac. Hanssen. 

Volgend weekend staan er maar liefst 3 vluchten op het programma en wel Bordeaux, 

Montlucon en Pontoise. Een druk weekend derhalve en zorg er dan ook voor dat uw 

favorieten er klaar voor zijn en allemaal veel succes. 

 


