
Melun en Quievrain 16-07-2022 

 

Overwinningen voor Anthony Schillemans vanuit Melun en Frans Maas vanuit Quievrain. 

 

Opnieuw prachtig duivenweer met 2 pittige vluchten voor zowel jonge als oude duiven. Bij de 

jonge duiven blijken de eerste vluchten waarmee ze te maken krijgen met de grote mand 

altijd een probleem en hopelijk valt de schade dit keer mee. Ook voor de oude duiven was 

de laatste midfondvlucht van het seizoen een zware maar eerlijke opdracht met een 

verdiende winnaar.  

De winnaar van de eerste jonge duivenvlucht vanuit Quievrain werd Frans Maas uit 

Wagenberg. Ook met de oude duiven maakt hij een geweldig seizoen en het lijkt er op dat 

hij dit met de jonge duiven gaat evenaren gezien het feit dat hij bij de eerste de beste vlucht 

het gehele podium voor zijn rekening neemt en daarnaast ook nog een prachtige 7/10 

neerzet. Als eerste tikte de 22-228 aan en werd daardoor winnaar. Het is een doffer en hij 

heeft als vader de “984”, als jonge duif tweemaal keivroeg maar als jaarling en tweejarige 

zwaargewond thuisgekomen en toen door Frans naar het kweekhok gebracht gezien zijn 

goede afstamming. De moeder is de “608” en dat is een van de betere duivinnen van Frans 

met hierin soorten van Patrick van Bragt en Ton van de Hoogen uit Gouda. Frans had zijn 

jonge duiven op vrijdagochtend nog een stukje weggebracht en toen bleek dat zijn duivinnen 

niet goed naar huis gekomen waren in tegenstelling tot zijn doffers. Daarop besloot hij om 

alleen 10 duiven uit te zoeken die er in zijn ogen het beste uitzagen met het gekende 

resultaat. Zoals al eerder aangegeven ging het met de oude duiven ook fantastisch bij Frans 

en met deze overwinning erbij staat de teller voor Frans inmiddels op 4 en iets zegt mij dat 

dit nog niet het laatste wapenfeit van Frans is. Frans van harte gefeliciteerd met je 

driedubbele zege en zie ze zo te houden. 

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

Dick Hoogkamer uit Made met 23/35, Louis de Heijde uit Geertruidenberg met 14/25 en Jan 

van Gijzel uit Made met 19/36. 

 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 607 duiven: 

1, 2, 3 en 13 F. Maas; 

4, 7, 17, 19 en 20 D. Hoogkamer; 

5. 6 en 18 J. de Kort; 

8, 24 en 25 Ant. Schillemans; 

9 en 10 Jac. Hanssen; 

11, 12, 14 en 15 L. de Heijde; 

16 en 23 Comb. Pals-Luijten; 

21 R. Norbart; 

22 P. Nous. 

 

De laatste midfondvlucht van het seizoen werd een prachtige maar pittige vlucht met een, 

door mij, verwachte winnaar in de persoon van Anthony Schillemans. Anthony zijn duiven 

kwamen de laatste weken steeds beter in vorm en daardoor was hij een van de grote 

kanshebbers en dit heeft hij ook waargemaakt. Het was dezelfde duivin die vorige week ook 

triomfeerde. Voor de afstamming verwijs ik u dan ook naar mijn vorige weekstukje. De reden 

dat ze niet tot de favorieten werd aangemerkt door Anthony was dat ze van haar eitje was 

gelopen. Ze bewees echter nog steeds over de grote vorm te beschikken door als winnares 

te worden afgevlagd. Ook de andere duiven lieten hem niet in de steek getuige de fraaie 



6/10. Ook volgend weekend, vanuit Issoudun, zal er weer terdege rekening gehouden 

moeten worden met Anthony want hij heeft zijn zinnen op deze vlucht gezet. Anthony van 

harte gefeliciteerd met deze zege op deze mooie vlucht en nog succes met de komende 

vluchten. 

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

Sjef de Kort uit Oosterhout met 2/4, Broertje Godschalk uit Made met 4/8, Frans Maas uit 

Wagenberg met 8/10, Jac. van Bijnen uit Made met 8/9 (opnieuw knap gedaan Jac.), Patrick 

van Bragt uit Made met 1/2 en Jac. Hanssen uit Geertruidenberg met 6/8. 

De eerste 5 prijswinnaars tegen 119 duiven: 

1 en 5 Ant. Schillemans; 

2 J. de Kort; 

3 Br. Godschalk; 

4 F. Maas. 

Volgend weekend staan er opnieuw 3 vluchten op het programma en wel Tarbes, Issoudun 

en Quievrain. Zorg er dan ook voor dat uw duiven er klaar voor zijn en allemaal veel succes. 


