
Anthony Schillemans winnaar Morlincourt en Dick Hoogkamer zegeviert vanuit La 

Souterraine. 

 

Weer een druk duivenweekend met maar liefst 3 vluchten op het officiele programma en 

daarnaast ook nog een vlucht georganiseerd door de ZLU vanuit Narbonne. De 

temperaturen liepen zaterdag weer behoorlijk op en, vooral, de jonge duiven hadden daar 

weer de nodige moeite mee. 

 

Winnaar bij de jonge duiven werd Anthony Schillemans uit Made. Na wat 

opstartprobleempjes met zijn jonge garde lijkt hij ze nu weer aardig op de rit te hebben 

getuige deze mooie zege. Zijn 20-410 arriveerde als eerste op zijn hok in de 

Antwerpsestraat en pakte zodoende voor zijn baas de overwinning. Hij is gekweekt uit een 

zwarte doffer van Comb. De Jong van Kampen uit Leerdam en de moeder is afkomstig van 

John van Bragt uit Breda. Uit dit koppel zijn al meerdere 1e prijswinnaars gekweekt. Ook In 

de hand is het een prachtige doffer dus mooi en goed gaan hier samen. Ook over zijn 

prijspercentage mag Anthony tevreden zijn met 18 van zijn 50 ingekorfde duiven in de 

prijzen. Met nog een aantal mooie vluchten voor de boeg voor de jonge duiven kunnen we 

nog het nodige vuurwerk van Anthony verwachten en deze zit alvast in de knip, proficiat 

Anthony. 

Er waren op deze vlucht 2 liefhebbers die aan de norm van 50% of meer prijs voldeden en 

dat waren Rienus Commeren uit Geertruidenberg met 17/28 en Jac. van Bijnen uit Made 

met 20/37. 

De eerste 25 prijswinnaars op deze vlucht tegen 650 duiven ingekorfd door 25 liefhebbers: 

1, 4, 12 en 13  Ant. Schillemans; 

2, 9, 22, 23 en 24  M. Commeren; 

3, 5 en 14  J. de Kort; 

6, 10, 11 en 20   Jac. v. Bijnen; 

7, 8 en 18  F. Maas; 

15  Comb. Pals-Luijten; 

16  J. Verboven; 

17  D. Hoogkamer; 

19, 21 en 25  P. v. Bragt. 

 

De dagfondvlucht vanuit La Souterraine werd weer een flinke krachtmeting en kreeg in de 

persoon van Dick Hoogkamer uit Made een mooie winnaar. Zijn duivin 19-046 was als 

eerste terug op haar hok. Het gaat hier om een jaarling die alle vertrouwen had van Dick 

want hij had haar als eerste op de inkorflijst gezet en niet voor niets. Met de prestatie van dit 

weekend is ze 1e duifkampioen geworden op de dagfond in onze vereniging en dat voor een 

jaarling.  Ze is gekweekt uit een doffer van Cor de Heijde met daarin veel “Harry”bloed en 

ook wat van de “Trillboy”  van Christian van de Wetering. Aan moederskant gaat het om een 

duivin van Dick Leeuwerke.  Dick specialiseert zich de laatste jaren op de dagfond. Dit jaar 

sluit hij af met een overwinning, eerste kampioen on- en aangewezen en 1e duifkampioen 

op dit onderdeel. Ik zou dan ook zeggen, missie geslaagd en van harte gefeliciteerd Dick. 

Ook was Dick de enige die aan de norm van 50% of meer prijs voldeed met een mooie 3/6.  

De eerste 5 prijswinnaars tegen 78 duiven ingekorfd door 10 liefhebbers: 

1  D. Hoogkamer; 

2  F. Maas; 

3  P. v. Bragt; 



4  C. de Heijde; 

5  Ant. Schillemans. 

 

Ook op de wedvlucht vanuit Narbonne werden er door verschillende liefhebbers van de 

MBvP mooie resultaten weggezet met andermaal Rex de Leeuw in de hoofdrol. Ook aan 

hen, van harte gefeliciteerd. Helaas werd de vlucht vanuit Bergerac uitgesteld zodat ik 

daarvan geen verslag heb kunnen maken. 

In verband met vakantie zal dit, voorlopig, mijn laatste bijdrage zijn. Na mijn vakantie pak ik 

de draad weer op. Uiteraard gaan de vluchten gewoon door en zorg er dan ook voor dat uw 

favorieten er ook voor komend weekend weer klaar voor zijn. Veel succes allemaal.   


