
Afgelopen weekend weer 2 vluchten en wel vanuit Quievrain voor de natour en Morlincourt 

voor de jonge duiven. De weersvoorspellingen voor dit weekend waren goed en er werd dan 

ook verwacht dat de beide vluchten voorspoedig zouden verlopen maar van beide vluchten 

wa de concoursduur in feite veel te lang. Dit betekent dat veel duiven toch moeite hadden 

met deze omstandigheden en dan met name in de ochtend met de hardnekkige bewolking. 

Evenals vorige week heette de winnaar Frans Maas uit Wagenberg en het was weer een 

jonge duif ditmaal met ringnummer 21-272 die zegevierde.  Ook bij de vlucht vanuit 

Morlincourt zat Frans er weer goed bij en dit betekent dat hij naast de kwaliteit die hij op zijn 

hok heeft zitten, de gezondheid van zijn duiven tiptop in orde heeft. Het is een late jonge duif 

van de 3e ronde die Frans, zeker gezien de weersomstandigheden, niet als eerste verwacht 

had. Deze jpnge duif is gekweekt uit een grijze doffer die goed zijn prijzen heeft behaald en 

de moeder i een zusje van Frans’zijn “003” en dit is weer soort van de Klapwiek van Ptrick 

van Bragt en Ton vd. Hoogen uit Gouda. Gezien de vorm en gezondheid waarin de duiven 

van Frans op dit moment verkeren zal dit niet de laatste overwinning zijn denk ik zo maar. 

Het is aan de concurrentie om zich hier tegen te wapenen maar het zal niet meevallen. 

Frans opnieuw gefeliciteerd met deze mooie zege, 

De liefhebbers die aan de norm van 50% of meer prijs kwamen, waren: 

Rinus Commeren uit Geertruidenberg met 12/21, Patrick van Bragt uit Made met 5/10, Ad 

Kanters uit Lage Zwaluwe met 3/6 en John van Bragt uit Breda met een mooie 4/5 . 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 618 duiven ingekorfd door 29 liefhebbers: 

1 F. Maas; 

2, 3, 15, 20 en 22 H. v. Kuijk; 

4 M. Commeren; 

5 en 11 J, Verboven; 

6, 7, 9 en 19 Comb. Pals-Luijten; 

8, 12, 13 en 16 A. .vv. Opdorp; 

10 en 14 Ant. Schillemans; 

17 P. v. Bragt; 

18 en 24 Jac. Hanssen; 

21 M. Leenhouts; 

23 en 25 D. Hoogkamer; 

De grote winnaar vanuit Morlincourt werd, niemand minder dan, Adje van Heijst uit Lage 

Zwaluwe. Hij heeft er sinds zijn komst naar onze vereniging lang op moeten wachten maar 

heeft de eerste overwinning dan toch binnen. Het was zijn 21-115 die, als een duveltje uit 

een doosje op het hok viel en op deze manier  alle deelnemende duiven in de vereniging 

achter zich wist te laten. Ad geeft zelf aan geen boekhouder te zijn maar wist wel te vertellen 

dat de vader van de winnares een doffer van 10 jaar is die altijd goed zijn prijzen gewonnen 

heeft en dat de moeder nog een beetje eigen soort is. Ad heeft weer veel tegenslag gekend 

met zijn jonge duiven want hij is er toch weer een groot aantal verspeeld en dit al enkele 

jaren achter elkaar. Om dan toch weer elke keer de moed op te brengen om door te gaan 

daarvoor moet je sterk in je schoenen staan. Ad bewijst hiermee dat hij een echte doorzetter 

is en dat je dan toch succes kunt afdwingen. Ik denk dat iedereen deze zege aan Ad gunt 

want hij staat altijd klaar voor onze club en niets is te veel. Ad van harte proficiat met je 

welverdiende overwinning. 

de liefhebbers die op deze vlucht 50% of meer prijs behaalden waren: 

Jac van Bijnen uit Made met 16/28, Rienus Norbart uit Made met 15/30, Dick Hoogkamer uit 

Made met 15/28 en Comb. Pals-Luijten uit Made met 18/36. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 563 duiven ingekorfd door 21 liefhebbers: 



1 en 15 A. v. Heijst; 

2, 4, 8 en 10 F. Maas; 

3 Jac. v. Bijnen; 

5, 16, 17 en 22 R. Norbart; 

6, 11, 18, 19 en 21 D. Hoogkamer; 

7, 9, 13 en 24 Ant. Schillemans; 

12 J. v. Bragt; 

14 J. de Kort; 

20 L. de Heijde; 

23 A. Kanters; 

25 Comb. Pals-Luijten. 

Volgend weekend staan er opnieuw 2 vluchten op het programma en wel Niergnies en 

Pontoise. Zorg er dan ook weer voor dat uw favorieten er klaar voor zijn en allemaal veel 

succes. 

 

 


