
BIERGES 16-04-2022 

 

Frans Maas haalt vernietigend uit op eerste wedvlucht vanuit Bierges. 

 

De kop is er af en de liefhebbers van de MBvP zijn weer begonnen aan een nieuw seizoen. 

Hopelijk blijven we nu gevrijwaard van allerlei beperkende maatregelen en kunnen we dit 

jaar weer een normaal vliegprogramma afwerken. De start was alleszins zeer goed met 

prachtig weer, een tijdige lossing en een fantastische winnaar. 

 

Winnaar van de eerste wedvlucht voor de liefhebbers van onze club was niemand minder 

dan Frans Maas uit Wagenberg. Hij had niet alleen de snelste duif maar speelde maar liefst 

7 van zijn duiven binnen de eerste 10 en dat tegen 606 duiven. Daarnaast speelde zich 18 

van zijn 26 ingekorfde duiven zich in de prijzen bij een prijsverhouding van 1:3.  Nadoen zou 

ik zeggen. De winnares van Bierges was de duivin met ringnr. 19-022. Over de afstamming 

hoefde ik Frans niets te vragen want deze duivin is duidelijk niet aan haar proefstuk toe en 

wist al regelmatig te zegevieren. Daarnaast heeft ze ook al bewezen dat haar nakomelingen 

ook weten wat kopviegen is want een zoon van haar stond vorig jaar tweemaal erg vroeg op 

de uitslag. Ze is gekweekt uit een doffer van Patrick van Bragt uit Made maal een zus van 

Frans zijn 77-duivin, ook een erg goede vliegster. Frans had zijn duiven afgelopen 

donderdag nog een stukje weggebracht en ook toen was de 022 als eerste thuis en toen 

wist Frans al dat het goed zat en korfde haar als eerstgetekende in met het gekende 

resultaat. Nu weet ik wel dat de liefhebbers uit Wagenberg die lid zijn van onze club met 

Oost in de wind redelijk gunstig liggen maar om zo uit te halen kan dit niet alleen 

toegeschreven worden aan de ligging. Klasse duiven en vorm spelen hierin een grote rol en 

dat Frans over klasse duiven beschikt bewijst hij al een paar jaar en dat hij daarnaast het 

duivinnenspel in de vingers heeft is ook geen geheim. Frans gefeliciteerd met je eerste 

plaats en bovenal met de fantastische uitslag. 

De overige liefhebbers die voldeden aan de norm van 50% of meer prijs waren: 

Dick Hoogkamer uit Made met 25/36, Cor de Heijde uit Made met 17/23 (zullen de 

fondduiven van Cor toch niet zijn zeker), Patrick van Bragt uit Made met 9/17, Henk van 

Kuijk uit Geertruidenberg met 8/10, Jac. van Bijnen uit Made met 15/29, Jac. Hanssen uit 

Geertruidenberg met 9/13, Ad Kanters uit Lage Zwaluwe met 10/18 en tenslotte nieuwkomer 

Sjaak van de Berk uit Hank met 5/10. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 606 duiven: 

Frans Maas     :    1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16 en 25 

L. de Heijde     :    2 

D.E. Hoogkamer :    8, 9, 11, 21 en 24 

C. de Heijde     :  12 

P. van Bragt     :  17 en 20 

H. v. Kuijk     :  18 

Br. Godschalk     :  19 

Ant. Schillemans.:  22 en 23 

 

Volgende week dan de officiële start van het vliegseizoen voor de liefhebbers binnen het 

vlieggebied van Brabant2000. Hopelijk werkt het weer net zo goed mee als vandaag en 

kunnen we weer gaan genieten van onze geliefde duivenhobby. Zorg dat de favorieten er 

weer klaar voor zijn en allemaal veel succes. 


