
Afgelopen weekend was het een drukte van jewelste met maar liefst 3 vluchten op het 

programma. Zowel de lossing uit Bordeaux als die uit Pontoise en Montlucon waren niet 

zonder risico en op zaterdagavond waren er nog diverse lege plekken in de hokken. Hopelijk 

vinden deze laatkomers nog wel hun thuishonk 

De tweede overnachtvlucht van het seizoen vanuit Bordeaux werd een zege voor onze 

penningmeester Jan Rovers uit Made. Zijn 18-388 arriveerde midden in de nacht om 1.48 

uur en wist daarmee zijn concurrenten voor te blijven. Soms komt er op dit soort vluchten 

wel een beetje geluk bij kijken  maar wanneer je vorig jaar een 2e plek pakt op dezelfde 

vlucht kun je hier niet spreken van geluk maar is dit gewoon een goede duif. Deze doffer is 

op weduwschap gespeeld en is gekweekt uit een doffer van Ad Kuijpers uit Wagenberg die 

door Jan is aangekocht op een tentoonstelling van de vereniging maal een duivin die hij had 

gekregen van Rien de Peijper uit Made. Jan had op deze vlucht 4 duiven ingekorfd waarvan 

er zich 2 in de prijzen vlogen. Een prima resultaat dus en Jan was natuurlijk reuze blij met de 

overwinning en terecht. Jan verzet als vrijwilliger ontzettend veel werk voor onze club en het 

is dan ook geweldig dat hij nu juist hij met de eerste prijs aan de haal gaat. Jan geniet van 

deze zege en van harte gefeliciteerd. 

De overige liefhebbers die de norm van 50% of meer prijs behaalden waren: 

Rex de Leeuw uit Made met  5/8, Broertje Godschalk uit Made met 2/3, Willem Eestermans 

uit Wagenberg met 3/5, John van Bragt uit Breda met 2/3, C. de Heijde uit Made met 4/8  en 

Jo Verboven uit Made met 3/6.  

De eerste 10 prijswinnaars op deze vlucht tegen 136 duiven ingekorfd door 19 liefhebbers 

waren: 

1 J. Rovers; 

2 A. Kuijpers; 

3 A. v.d. Hout; 

4, 5 en 9 J. v. Gijzel; 

6 W. Eestermans; 

7 R. de Leeuw; 

8 Br. Godschalk; 

10 J. v. Bragt. 

De midfondvlucht vanuit Pontoise werd een dubbele zege voor Arno van Opdorp uit 

Wagenberg. Het was zijn doffer met ringnummer 19-746 die de zege naar zich toetrok. 

Wanneer u de laatste 2 cijfers van het ringnummer leest zullen de kenners ongetwijfeld 

denken aan die fameuze crack van Arno die dezelfde eindcijfers had en het betreft hier dan 

ook een directe zoon van dit fenomeen. De moeder werd op een bonnetje aangeschaft bij de 

gebr. van Hemert uit Nieuwendijk maar is inmiddels verwijderd. Ook de 2e prijswinnaar is 

een zoon van die “46” maar dan gekoppeld aan een duivin van zijn leermeester Luc. de 

Jongh uit Made. Het is inmiddels de vijfde keer dat de winnaar van deze vlucht zich bij de 

eerste 10 prijswinnaars  klasseert en hij gaat zich al voorzichtig in de schaduw van zijn 

illustere vader begeven. Ook de andere duiven lieten Arno niet in de steek gezien zijn  fraaie 

7/9. Hij geeft aan dit alles te danken te hebben aan Luc. de Jongh die hem van de nodige 

tips en adviezen voorzien heeft en wil deze zege dan ook opdragen aan hem. Arno (en ook 

een beetje Luc) van harte gefeliciteerd met deze dubbele overwinning en, ik zou zeggen, op 

naar de volgende. 

Naast Arno waren er nog 3 liefhebbers die aan de norm van 50% of meer prijs voldeden en 

dat waren: 

Jac. v. Bijnen uit Made met 3/6, Dick Hoogkamer uit Made met 7/10 en Sjef de Kort uit 

Oosterhout met 5/9. 



De eerste 15 prijswinnaars tegen 219 duiven ingekorfd door 22 liefhebbers: 

1 en 2 A. .v Opdorp; 

3 F. Maas; 

4 A. Kanters; 

5, 8, 13 en 15 Ant. Schillemans; 

6 J. v. Bragt; 

7 en 9 P. Nous; 

10 Jac. v. Bijnen; 

11 P. v. Bragt; 

12 C. de Heijde; 

14 M. Commeren. 

De derde dagfondvlucht van het seizoen vanuit Montlucon werd opnieuw een zware dobber 

en winnaar werd de eerstgetekende van Ad Kuijpers uit Wagenberg met ringnummer 19-

323. Evenals Arno van Opdorp vanuit Pontoise nam Ad voor de zekerheid ook nog even de 

tweede plek in beslag. De winnende doffer is gekweekt uit een kleinzoon van de 

teletekstdoffer van Andre Smits uit Zundert en de moeder is nog van Ad zijn eigen soort. 

Een volle broer van de winnaar was Ad zijn derde duif op deze vlucht en ook nog zeer goed 

op tijd. De dag begon voor Ad toch al goed want om 1.50 uur had hij een duif geklokt vanuit 

Bordeaux en verloor hij nipt de eerste plek. Saillant detail is wel dat de winnaar van deze 

vlucht van Jan Rovers een volle neef is van de duif van Ad die dus de tweede plek 

behaalde. Ad is een echte liefhebber van de fondvluchten en heeft hierop al menigmaal 

mooie successen behaald. Ook dit weekend heeft hij weer bewezen dat er met hem nog 

altijd rekening gehouden moet worden en met zo’n kweekkoppel achter de hand zullen dit 

ook niet de laatste wapenfeiten van Ad zijn. Ad van harte gefeliciteerd met deze prachtige 

overwinning. 

Op deze vlucht presteerde slechts een liefhebber om aan de norm van 50% of meer prijs te 

voldoen en dat was Anthony Schillemans uit Made met een zeer mooie 7/13. 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 120 duiven ingekorfd door 17 liefhebbers: 

1, 2 en 8 A. Kuijpers; 

3 Jac. v. Bijnen; 

4, 6 en 7 Ant. Schillemans; 

5 D. Hoogkamer; 

9 en 10 Comb. Pals-Luijten. 

Volgend weekend is het gelukkig een beetje rustiger en staat er slechts een vlucht op het 

reguliere programma en wel vanuit Melun. Zorg ervoor dat uw favorieten er weer klaar voor 

zijn en allemaal veel succes. 

 


