
Eindelijk mooi weer zou je zeggen en dat gold wel voor de vlucht voor de jonge duiven 

vanuit Bierges maar, helaas, niet voor de oude duiven die in La Souterraine stonden maar 

uiteindelijk, met een dag uitstel,  in Chateauroux gelost moesten worden.  Gelukkig zijn 

beide vluchten goed verlopen. 

Winnaar bij de jonge duiven vanuit Bierges werd Anthony Schillemans uit Made. Zijn 

duivinnetje met ringnummer 21-394 was eerste terug op haar hok in de Antwerpsestraat en 

pakte dan ook de overwinning. Ze is gekweekt uit een doffer met daarin duiven van Toon 

van Eekelen en Fam. van Bragt uit Made en de moeder heeft Anthony gehaald bij Luc. de 

Jongh eveneens uit Made. Vorige week was ze niet zo bij de les want was ze een van de 

laatste duiven die terug kwam. Dit weekend heeft ze deze misser  echter ruimschoots goed 

gemaakt. Het wil nog niet echt vlotten met de jonge duiven bij Anthony maar ik weet zeker 

dat hij ze aan de gang gaat krijgen en dat de series ongetwijfeld weer gaan komen. Anthony 

van harte gefeliciteerd met deze overwinning.  

Er was op deze vlucht slechts een liefhebber die de norm van 50% of meer prijs behaalde 

en dat was Ad Kanters uit Lage Zwaluwe met een mooie 13/21. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 556 duiven ingekorfd door 18 liefhebbers: 

1 Ant. Schillemans; 

2 en 17 M. Commeren; 

3 J. v. Bragt; 

4, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 21 en 23 Jac. v. Bijnen; 

5, 7, 10 en 16 F. Maas; 

6 J. Verboven; 

9, 15 en 24 A. Kanters; 

13 R. Norbart; 

18 J. v. Gijzel; 

22 P. v. Bragt; 

25 Comb. Pals-Luijten. 

Winnaar van de zwaarste eendaagse fondvlucht van het seizoen werd Dick Hoogkamer. Zijn 

duivin met ringnr. 20-103 bleek de sterkste van deze uitputtingsslag. Dick heeft nooit onder 

stoelen of banken gestoken dat hij graag wil uitblinken op dit soort vluchten en maakt het 

ook waar. De winnares is een zuivere Dick Leeuwerke-duif . De vader heeft hij rechtstreeks 

in Klaaswaal gehaald terwijl de moeder uit 2 rechtstreekse van Leeuwerke gekweekt is. Die 

moeder was trouwens een van Dick zijn beste vliegduivinnen met vele kopprijzen op haar 

conto. De appel valt in dit geval dus weer niet ver van de boom. Dick heeft helaas de 

aankomsten van zijn duiven gemist omdat er juist op deze dag een familiebezoek op de 

planning stond bij zijn zoon en Dick vindt, terecht, dat er meer is in het leven dan alleen 

duiven. Gelukkig heeft de techniek hem niet in de steek gelaten en kreeg hij een berichtje 

dat zijn winnares gearriveerd was. Ook werd ze daarna keurig gemeld zodat alles volgens 

de regels gegaan is. Voor Dick zijn duiven rest er nu nog een opdracht en dat is Bergerac en 

het zal me niet verbazen wanneer we dan zijn naam ook weer gaan terugvinden in de kop 

van de uitslag. We zullen het gaan zien. Dick van harte gefeliciteerd met je zege op deze 

prachtige vlucht. 

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

waren Patrick van Bragt uit Made met 3/6 en Ad Kuijpers uit Wagenberg met 4/7. 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 100 duiven ingekorfd door 15 liefhebbers: 

1 en 6 D. Hoogkamer; 

2, 9 en 10 Ant. Schillemans; 

3 P. v. Bragt; 



4 A. Kuijpers; 

5 en 7 A. v. Opdorp; 

8 Comb. Pals-Luijten.; 

Volgend weekend staat er slechts een vlucht op het programma en dat betreft de Niergnies 

voor jonge duiven. Zorg er dan ook voor dat uw jonge favorietjes er klaar voor zijn en 

allemaal veel succes. 

 


