
 

De kop is er af en en we zijn ondanks alle Coronaperikelen toch kunnen starten met het 

vliegseizoen 2021 met de wedvlucht vanuit Quievrain met een gemiddelde afstand van rond 

de 150 km. Onder prachtige vliegcondities konden de duiven om 10.15 uur aan hun 

terugreis richting Brabant beginnen. 

We hadden gelijk al een mooie winnaar in de persoon van onze generaalkampioen van vorig 

jaar, Dick Hoogkamer.. Zijn doffer 20-756, gespeeld op totaal weduwschap, liet de hele 

meute achter zich en kroonde zichzelf tot winnaar. De doffer is gekweekt uit een grijze doffer 

rechtstreeks van Cor de Heijde uit Made met daarin bloed van de gekende “Harry” en de al 

even gekende “Geja”. De moeder is dan weer de eerste duif die Dick ooit aanschafte in 2008 

bij Dick Leeuwerke en “onze” Dick is zowel met deze duiven als met de duiven van zijn 

vriend Cor de Heijde enorm geslaagd. Als jionge duif vloog hij ook al goed en was het 

viermaal Dick zijn eerste duif en in de vereniging betekende dit ook allemaal vroege prijzen. 

Met dit weer komen de beste duiven in de juiste vorm voorop en dat kunnen we ook zien 

aan het aantal eerstgetekende in de kop van de uitslag. Ook de andere duiven lieten Dick 

niet in de steek getuige zijn fraaie 21/48 en dat geeft de burger moed voor dit seizoen. Dick 

van harte gefeliciteerd met deze mooie zege. 

De liefhebbers met 50% of meer prijs op deze vlucht waren: 

Anthony Schillemans uit Made met 32/64, Arno van Opdorp uit Wagenberg met 16/24, 

Patrick van Bragt uit Made met 8/14 en Rienus Commeren met 14/22. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 695 duiven ingekorfd door 28 liefhebbers: 

1, 3, 18 en 20 D. Hoogkamer; 

2, 6 en 11 Br. Godschalk; 

4, 13, 19, 21 en 25 A. Schillemans; 

5 en 24 J. v. Bragt; 

7, 9 en 10 A. v. Opdorp; 

8 P. v. Bragt; 

12 en 22 Jac. Hanssen; 

14, 15 en 17 M. Commeren; 

16 en 23 J. de Kort; 

 

Volgend weekend staat de wedvlucht vanuit Peronne op het programma en zorg er dan ook 

voor dat uw favorieten er klaar voor zijn. Allemaal veel succes.  


