
Bergerac en Pont St. Maxence 18-06-2022 
 

 

Overwinningen voor Jan van Gijzel vanuit Bergerac en Sjef de Kort vanuit Pont St. Maxence. 

Vanwege de hitte werd besloten om de 2 vluchten die voor dit weekend op het programma 

stonden te wijzigen. Voor Sint Vincent werd uitgeweken naar het dichterbij gelegen 

Bergerac/Libourne en Sens veranderde naar Pont St. Maxence met ook een kortere afstand. 

Het voordeel bij deze laatste vlucht was dat de duiven slechts 1 nacht in de container hoefde 

te verblijven. De duiven bestemd voor St. Vincent zaten echter al in de manden toen het 

besluit genomen werd om de bestemming te wijzigen en dit betekende dat er praktisch 

alleen duiven ingekorfd waren die gewend waren om te overnachten terwijl Bergerac een 

ochtendlossing werd. Gelukkig gold dit echter voor iedereen zodat er van enig voordeel voor 

wie dan ook weinig of geen sprake was. Het werden twee echte kuitenbijters waarbij, met 

name de vlucht vanuit Pont St. Maxence, geen normaal verloop kende. 

Winnaar van de eerste marathonvlucht van het seizoen werd niemand minder dan Jan van 

Gijzel met zijn vijfjarige doffer 17-858. Deze doffer is afkomstig van zijn duivenmaat Rex de 

Leeuw. Dat deze laatste over goede fondduiven beschikt weet iedereen in duivenland 

inmiddels wel. Door Rex werd hij gekweekt uit een doffer van Pedro Ruijgrok en een duivin 

van Frans Bungeneers. De winnaar heeft volgens Jan zijn prijs op de nationale vluchten nog 

niet gemist. Jan doet op alle vluchten mee maar zijn focus ligt toch wel op de grote 

fondvluchten en hij heeft hierop al menig succes geboekt. Ook nu weer bewijst hij dat hij 

voor dit soort vluchten over de juiste duiven beschikt en wie weet zit er nog meer in het vat 

(en dan bedoel ik uiteraard niet alleen bier) voor hem dit seizoen. Jan van harte proficiat met 

deze mooie zege. 

De liefhebbers met een prijspercentage van 50% of meer waren: 

Willem Eestermans uit Wagenberg met 3/4 , Rex de Leeuw uit Made met 2/4, Jo Verboven 

uit Made met 2/4, Louis de Heijde uit Geertruidenberg met 3/4 , John van Bragt uit Breda 

met 2/3 en broer Patrick uit Wagenberg presteerde het zelfs om zijn enig ingekorfde duif in 

de prijzen te spelen.  dus 100% prijs voor hem.  

Er werden voor deze vlucht 93 duiven ingekorfd en de eerste 5 prijswinnaars zijn: 

1 J. v. Gijzel; 

2 W. Eestermans; 

3 R. de Leeuw; 

4 A. v.d. Hout; 

5 J. Verboven. 

 

De vlucht vanuit Pont St. Maxence werd een zege voor de duivin met ringnr. 20-898 van Sjef 

de Kort uit Oosterhout. Zij is gekweekt uit een doffer van G. v.d. Bogaard uit Rijen maal een 

duivin van J. Koch, de grote kampioen uit Eindhoven. Ze had maar liefst een voorsprong van 

ruim 15 minuten op haar naaste belagers en dit geeft al aan dat het om een abnormaal 

verloop ging. Het is niet de slechtste duif op het hok want ze prijsde nu inmiddels al voor de 

9e keer maar ze was nooit echt vroeg. Nu echter wel en ondanks het feit dat men deze 

vlucht, in mijn ogen, niet mee mag tellen in de eindselectie is Sjef er niet minder blij om. Ook 

het prijspercentage was met 5/9 goed te noemen. Van harte gefeliciteerd. 

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

Patrick van Bragt uit Made met 5/10, Ad Kanters uit Lage Zwaluwe met 6/10, Jac. van Bijnen 

uit Made met 6/9 en tenslotte Jac. Hanssen uit Geertruidenberg met 5/10. 



De eerste 15 prijswinnaars tegen 366 duiven: 

1 J. de Kort; 

2 en 3 P. v. Bragt; 

4, 8, 9 en 11 Ant. Schillemans; 

5 F. Maas; 

6 L. de Heijde; 

7 en 15 C. de Heijde; 

10 A. Kanters; 

12 D. Hoogkamer; 

13 en 14 Jac. v. Bijnen. 

 

Volgende week weer twee vluchten en wel, opnieuw, Pont St. Maxence die  deze keer 

echter meetelt voor het vitesse kampioenschap en de dagfondvlucht vanuit La Souterrainne. 

Zorg er dan ook voor dat uw favorieten er weer klaar voor zijn en allemaal en veel succes.  


