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Frans Maas pakt zijn 10e zege van het seizoen op de laatste wedvlucht. 

Het seizoen is afgesloten met een vlucht vanuit Roye. Eigenlijk stond Pont st. Maxence 

geprogrammeerd maar i.v.m. de matige weersvooruitzichten werd besloten om dichterbij te 

komen. Ondanks de meerdere buien op de route terug naar huis heeft de vlucht toch een 

normaal verloop gekend met een geweldige winnaar in de persoon van Frans Maas. 

Evenals vorig weekend pakt Frans Maas uit Wagenberg ook nu weer de overwinning en 

ditmaal was het zijn 22-263 die zich als eerste liet registreren. Dit is een jonge duivin van de 

2e ronde die alleen op de natourvluchten is gespeeld. Ze is gekweekt is uit een zoon van de 

Klapwiek van Patrick van Bragt maal een duivin van Willem Eestermans uit Wagenberg, 

beide zijn clubgenoten van Frans. Op deze laatste vlucht van het seizoen had Frans nog 20 

duiven ingekorfd en hiervan winnen er 13 prijs. En met deze zege is Frans aan zijn 10e 

overwinning van het seizoen toe. Volgens mij een unicum maar neemt u mij niet kwalijk 

wanneer ik ernaast zit. Hoe dan ook Frans neemt in stijl afscheid van seizoen 2022 want 

zowel met de oude als met name ook met de jonge duiven heeft hij fantastisch gepresteerd. 

Hoewel dit seizoen werkelijk top was blijft Frans altijd op zoek naar nog beter al zal dit niet 

meevallen. Frans van harte gefeliciteerd met je zege en je geweldig seizoen. 

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

Anthony Schillemans uit Made met 9/12, Patrick van Bragt uit Made met 7/8 en Dick 

Hoogkamer uit Made met 12/20. 

 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 170 duiven: 

1,2,3,4,7, en 8 F. Maas; 

5 J. Verboven; 

9 H. v. Kuijk; 

10 L. de Heijde. 

 

En zo zit het seizoen er weer op. Ik denk dat we zeker niet mogen klagen voor wat betreft 

het weer en gelukkig zijn wij in deze regio bespaard gebleven van de vogelgriep zodat het 

hele programma op een normale manier afgewerkt kon worden. Tijdens het winterseizoen 

zullen de kampioenen weer gehuldigd gaan worden en gaan we ons weer opmaken voor 

een nieuw seizoen want dit start, in principe, nu alweer. Volgende week zal ik de liefhebbers 

uit onze vereniging die zich onderscheiden hebben op de zgn. ZLU-vluchten nog in het 

zonnetje zetten en dan is het weer klaar voor dit seizoen. Hopelijk tot volgend jaar. 


