
Melun  14-05-2022 

 

Louis de Heijde Heijde overwinnaar Melun. 

 

Opnieuw werden we getrakteerd op prachtig weer en konden de duiven er weer vroeg uit. 

We konden onszelf geen mooier weer wensen voor de eerste midfondvlucht van het seizoen 

vanuit Melun. De duiven die in vorm zijn lieten zich dan ook weer van hun beste kant zien. 

 

De allerbeste was de duivin met ringnummer 21-019 en zij behoort toe aan Louis de Heijde 

uit Geertruidenberg. Dit is niet zomaar een duivin, nee het betreft een topduifje. Vorig jaar 

speelde ze als jonge duif, ook vanuit Melun, ook een 1e prijs in onze vereniging. Dit jaar 

vloog ze naast een gewoon prijsje, al een 2e en 8e en nu de hoofdprijs. Ik denk dan ook dat 

ik niets te veel zeg wanneer ik haar als een topduivinnetje aanmerk. We kennen Louis 

natuurlijk vooral van zijn schitterende resultaten op de grote fondvluchten maar Louis was in 

een vorig leven ook een uitblinker op de programmavluchten. Enkele jaren geleden besloot 

hij om toch ook weer enkele “snelle” duiven aan te schaffen zodat hij op deze vluchten ook 

weer zijn prijzen kon winnen. Waar kon hij dan beter aankloppen dan bij zijn broer Cor. 

Zoals iedereen weet beschikt deze laatste over duiven uit het crème de la crème van oa Jan 

Hooymans en Willem de Bruijn. De vader van de overwinnares komt dan ook uit de lijn van 

de “Harry” van Hooymans en de moeder is het 33-duifje van Cor, een rechtstreekse Willem 

de Bruijnduif. Zij presteerde bij Cor ook al schitterend met verschillende eerste plaatsen en 

dan met name bij wind op kop en zij bewijst daarnaast over geweldige kweekcapaciteiten te 

beschikken met de overwinnares van deze week als voornaamste nakomeling. Op dit 

moment heeft Louis nog maar enkele van deze snelle rakkers maar voor komend seizoen 

zitten er bij zijn jonge duiven toch wel een stuk of 10 en, natuurlijk,  allemaal afkomstig van 

Cor en hij hoopt hiermee nog wat aanvulling te hebben voor de komende jaren. Of er ook 

zo’n topper tussen zit durf ik te betwijfelen want dergelijke duiven kweek je niet elk jaar maar 

Louis is topmelker genoeg om wat erin zit ook daadwerkelijk er uit te kunnen halen. Louis 

van harte gefeliciteerd met deze fraaie eerste plaats. 

De liefhebbers die voldeden aan een prijspercentage van 50% of meer bij een 

prijsverhouding van 1:3 waren: 

Dick Hoogkamer uit Made met 27/35 (zit tot nu toe op een prijspercentage van ruim 73%), 

Anthony Schillemans uit Made met 29/40, Frans Maas uit Wagenberg met 9/14, Jac. van 

Bijnen uit Made met 15/24, Patrick van Bragt uit Made met 12/17, Henk van Kuijk uit 

Geertruidenberg met 7/8  (nog maar 2 kansen Henk), Sjef de Kort uit Oosterhout met 7/14, 

Broer Godschalk uit Made met 10/17 en tenslotte Adje van Heyst uit Lage Zwaluwe met 3/6. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 642 duiven ingekorfd door 29 liefhebbers: 

1 L. de Heijde; 

2, 7, 10, 11 en 22 D. Hoogkamer; 

3, 13, 16, 17, 21 en 25 Ant. Schillemans; 

4 en 20 F. Maas; 

5 en 9 Jac. v. Bijnen; 

6 J. v. Bragt; 

8, 14, 15 en 24 P. v. Bragt; 

12 Jac. Hanssen; 

18 C. de Heijde; 

19 H. v. Kuyk; 

23 R. Norbart. 

Volgend weekend gaan de duiven opnieuw naar Melun dus als het goed is kennen ze nu de 

kortste weg naar huis. We hopen natuurlijk dat het weer meewerkt zodat de duiven allemaal 

voorspoedig kunnen terugkeren naar hun eigenaren. Ook is er deze vlucht weer een 

prachtig levensmiddelenpakket te winnen dus een extra reden om deze week uw best te 

doen zodat de duiven er allemaal weer klaar voor zijn. Iedereen natuurlijk veel succes.   


