
Rex de Leeuw winnaar St. Vincent en Patrick van Bragt wint zowel Montlucon als Bierges. 

 

Het beloofde een mooi weekend te worden met goed vliegweer en dit kwam, gelukkig, nu 

ook een keer uit. Dit was maar goed ook want er stonden maar liefst 3 vluchten op het 

programma en hoewel sommige vrij pittig waren zijn dit toch de vluchten waar de meeste 

liefhebbers op hopen. 

 

Als eerste kwamen de duiven thuis uit St. Vincent, de eerste overnachtvlucht en winnaar 

hiervan werd onze voorzitter Rex de Leeuw. Niet alleen was dit plaatselijk een erg vroege 

duif maar ook op nationaal niveau was deze duivin keivroeg. Dat ze niet aan haar proefstuk 

toe was bleek uit de eerdere resultaten die dit duifje behaalde. Ze speelde eerder ook al een 

2e prijs van Dax in de vereniging en daarnaast vloog ze ook nog een 2e prijs in de afdeling 

van Bergerac. Ze is nog gekweekt uit de oude basis van Rex toen hij nog aan de 

Droimmelseweg woonde. Na zijn verhuis heeft hij deze duivin in 2017 helemaal niet 

gespeeld en is zij in 2018 voor het eerste weer meegegaan. Rex heeft zijn hart verpand aan 

de vluchten met de lange adem en, het moet gezegd worden, met al de nodige successen. 

Ook dit is weer een succes wat hier aan toegevoegd kan worden en we zijn nog maar aan 

het begin van het seizoen voor dit spelonderdeel dus wie weet. Rex van harte gefeliciteerd 

met deze mooie zege op deze pittige maar eerlijke St. Vincent. 

De liefhebbers die Geertruidenberg met 2/3  en Jan van Gijzel met 3/5 en de familie Van 

Bragt uit Wagenberg presteerde het zelfs om 100% prijs te spelen want zij wisten hun 2 

ingekorfde duiven beiden in de prijzen te spelen. 

De eerste 5 prijswinnaars tegen 79 duiven ingekorfd door 15 liefhebbers: 

1  R. de Leeuw; 

2  C. de Heijde; 

3  A. Kuijpers; 

4  L. de Heijde; 

5  A. v.d. Hout. 

 

Toen was het de beurt aan de jonge duiven om thuis te komen vanuit Bierges en hier pakte 

Patrick van Bragt uit Made de zege. Zijn 20-449 wist maar liefst 710 duiven achter zich te 

houden. Het is een duivin en ze is gehaald, samen met nog 3 andere duifjes, op een 

bonnetje bij de gekende Comb. Strijbosch-Spierings uit Tilburg. De andere 3 duifjes zijn 

verspeeld maar dit duifje is als enige overgebleven. Niet zo verkeerd voor een bonnetje 

dacht ik zo maar.  Hopelijk gaat dit jonge duivenseizoen voor Patrick beter verlopen dan het 

afgelopen jaar toen hij, en velen met hem, grote verliezen leden. Hij heeft nu de beschikking 

over een mooie ploeg jonge duiven en, getuige deze zege, bezitten zij weer de nodige 

kwaliteit. Patrick gefeliciteerd met deze overwinning. 

Op deze vlucht waren er 2 liefhebbers die het presteerden om aan de norm van 50% of 

meer te voldoen en dat waren 2 liefhebbers uit Geertruidenberg tw Rienus Commeren met 

een geweldige 22/30 met heel veel kopduiven en Jac. Hanssen met 12/24. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 711 duiven ingekorfd door 23 liefhebbers: 

1 en 9  P. v. Bragt; 

2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, en 15  M. Commeren; 

3, 16, 20, 21, 23 en 24  Jac. v. Bijnen; 

4  J. Verboven; 

5  Br. Godschalk; 

14 en 17  J. de Kort; 



18  Ant. Schillemans; 

19  Comb. de Peijper-Bundz; 

22  Comb. Pals-Luijten; 

25  A. v. Heijst. 

 

Tenslotte moesten de duiven vanuit Montlucon terugkeren. Dit werd een pittige maar 

prachtige vlucht met een mooie winnaar in de persoon van Patrick van /Bragt uit Made. Nog 

mooier is het dat hij dit presteerde met zijn eerstgetekende. Nu is het niet zo moeilijk om een 

dergelijke klepper bovenaan de lijst te zetten want wat deze doffer al presteerde dit seizoen 

is ongelooflijk. Alleen de laatste 4 weken vloog hij een 3e, 2e, 6e en nu dan een 1e prijs. En 

dan te bedenken dat het nog maar een jaarlingdoffer is. Hij is gekweekt uit een doffer van 

John van Dongen maal een duivin van mevr. Snellen en zoon uit Den Bosch. Hopelijk voor 

de concurrentie gaat Patrick zijn crack een beetje sparen want anders gaan we nog wat 

beleven met deze super. Ook de andere duiven lieten Patrick niet in de steek want 5 van zijn 

8 ingekorfde duiven wisten zich in de prijzen te spelen waarbij er zich, naast de winnaar, nog 

3 binnen de eerst 10  wisten te klasseren. Geweldig.  Patrick van harte gefeliciteerd met dit 

prachtige resultaat en ben zuinig op deze doffer want het is een geweldenaar. 

De overige liefhebbers die aan de norm van 50% of meer kwamen waren: 

Fam. van Bragt uit Wagenberg met 7/10 en Jac, v. Bijnen uit Made met 5/8. 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 173 duiven ingekorfd door 22 liefhebbers: 

1, 2, 8 en 9  P. v. Bragt; 

3  D. Hoogkamer; 

4  F. Maas; 

5 en 10  J.A.S. van Bragt; 

6  Ant. Schillemans; 

7  J. v. Gijzel. 

 

Volgend weekend staan er opnieuw 3 wedvluchten op het programma tw Bordeaux, Sens en    

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

 

 


