
Wat vorig weekend niet lukte ging deze week wel en dan heb ik het uiteraard over een 

vrijdaglossing. Gezien het feit dat de weersverwachtingen dit weekend dermate slecht waren 

dat een lossing praktisch onmogelijk leek werd door onze afdeling besloten om de geplande 

wedvlucht vanuit Sens te wijzigen naar Peronne en de lossing al op vrijdag te laten 

plaatsvinden. Gezien het verloop van de vlucht een prima beslissing al is het voor de nog 

werkende liefhebber natuurlijk wel passen en meten. Gelukkig komen dit soort lossingen niet 

zo vaak voor.  

Winnaar werd Dick Hoogkamer en het is reeds de 2e zege in dit nog prille seizoen en Dick 

bewijst hiermee dat hij zijn duiven al in de juiste vorm heeft en dan moet zijn specialiteit, de 

dagfond, nog beginnen dus dat belooft wat. Winnaar werd zijn jaarling duivin met als laatste 

3 cijfers 104. Zij arriveerde om 15.38 uur als eerste op het hok van Dick en pakte hiermee de 

zege. Ze is gekweekt uit een rechtstreekse doffer van Dick Leeuwerke uit Klaaswaal terwijl 

de moeder een zuivere, gekweekt uit 2 rechtstreekse, Dick Leeuwerke duif is. De moeder 

was overigens zelf ook een topper op de wedvluchten. Deze overwinning betekende reeds 

haar 4e prijs dit seizoen en allemaal in de verhouding, minimaal,  1/10. Een mooie winnares 

derhalve. Dick is dit seizoen gewend om minimaal 50% van zijn ingekorfde duiven in de 

prijzen te spelen maar dit was nu niet het geval maar met 19/46 en daarbij de overwinning 

zal hij zeker content zijn. Komend weekend wordt een start gemaakt met de dagfond en ook 

daarop zal Dick een van de te kloppen mannen worden. Dick van harte gefeliciteerd met je 

2e overwinning en veel succes op de komende vluchten. Dick wil tenslotte ook nog zijn 

waardering uitspreken voor zijn naaste buren, de dochter van de veel te jong overleden 

sportvriend Andre Broeders. Dick woont al 19 jaar op dit adres en heeft altijd alle 

medewerking gehad van zijn buren om zijn geliefde hobby probleemloos te kunnen 

uitoefenen. En dit mag ook wel eens een keertje gezegd worden.  

De volgende liefhebbers wisten minimaal 50% van hun ingekorfde duiven in de prijzen te 

spelen: 

John van Bragt uit Breda met 5/10, Sjef de Kort uit Oosterhout met 10/16, Frans Maas uit 

Wagenberg met 8/15 (bijna wekelijks erbij) en tenslotte Adje van Heijst, onze noeste werker, 

uit Lage Zwaluwe met een fraaie 3/4. 

De eerste 25 prijswinnaars vanuit peronne tegen 493 duiven ingekorfd door 27 liefhebbers: 

1, 4, 6, 7, 9, 20, 22 en 25 D. Hoogkamer; 

2 en 14 J. v. Bragt; 

3, 8, 13 en 24 J. de Kort; 

5 en 15 C. de Heijde; 

10 M. Commeren; 

11 A. Kanters; 

12, 16, 21 en 23 Ant. Schillemans; 

17 en 18 F. Maas; 

19 P. Nous.  

Volgend weekend voor het eerst 2 vluchten en wel vanuit Issoudun en Pont st. Maxence. 

Hopelijk dat het weer deze keer meewerkt en dat we een mooi duivenweekend tegemoet 

gaan. Allemaal veel succes en zorg ervoor dat uw favorieten er klaar voor zijn. 


