
Rienus Commeren winnaar Morlincourt. 

 

De voorlaatste vlucht van het seizoen kon gespeeld worden onder mooie omstandigheden. 

Blauwe lucht en een lichte kopwind. Dat sommige duiven snakken naar het eind kon je 

echter wel zien aan de concoursduur. Het belangrijkste is echter dat nagenoeg alle duiven 

weer zijn teruggekeerd op hun hokken. 

 

Winnaar van de voorlaatste vlucht werd Rienus Commeren uit Geertruidenberg. Hij zat er de 

laatste tijd al dicht tegen aan en maakte geweldige series alleen die eerste bleef uit maar nu 

is het hem dan toch gelukt en werd hij als verdiende winnaar afgevlagd. Het was zijn jonge  

duivin 20-030 die als eerste de antenne over liep, Zij is gekweekt uit een doffer van P. 

Broeders, voormalig hokverzorger van Jan Hooymans, met daarin de de lijn van de “Harry” 

en een duivin uit Rienus zijn “58”. Deze laatste is een geweldige duivin met wel 70 prijzen op 

haar palmares. Volgens Rienus was ze niet gekoppeld en dit was haar 7e prijs.  Volgens 

Rienus kwam ze als een raket aan verspeelde geen tijd bij binnenkomen. Meestal een 

kenmerk van echt vroege duiven. Zoals gewoonlijk vlogen ook weer de helft van de door 

Rienus ingekorfde duiven zich in de prijzen. Ondanks het feit dat Rienus zijn bewezen oude 

duiven hem dit jaar een beetje in de steek lieten kan hij toch weer terug kijken op een goed 

seizoen. Rienus van harte gefeliciteerd met deze overwinning.  

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

Sjef de Kort uit Oosterhout met 12/18, Frans Maas uit Wagenberg met 18/30, Anthony 

Schillemans uit Made met 27/39 en tenslotte Patrick van Bragt uit Made met 7/10. 

De eerste 25 prijzen tegen 564 duiven ingekorfd door 23 liefhebbers: 

1  M. Commeren; 

2, 4, 9, 12, 13, 18, 22 en 24  J. de Kort; 

3, 11, 19, 23 en 25  F. Maas; 

5 en 6  J. Verboven; 

7, 8, 10, 15, 20 en 21  Ant. Schillemans; 

14 en 17  P. v. Bragt; 

16  Jac. van Bijnen. 

 

Zoals altijd heeft Christ Dudok ook nu weer een mooi overzicht gemaakt van de vroegste 

prijzen behaald door de liefhebbers van onze vereniging op de ZLU-vluchten. 

 

Pau afstand 1006 km en aantal duiven 4255: 

Cor de Heijde prijs 74 en 82 en Rex de Leeuw prijs 358. 

Agen jaarlingen afstand 911 km en aantal duiven 5480; 

Jan van Gijzel prijs 5 en Rex de Leeuw prijs 16 en 198. 

Agen oude duiven afstand 911 km en aantal duiven 6844; 

Rex de Leeuw prijs 48 en 125 en Cor de Heijde prijs 216. 

Barcelona afstand 1190 km en aantal duiven 4477; 

Cor de Heijde prijs 11, 17 en 26 (een super uitslag). 

Rieuz-Minervois afstand 948 km en aantal duiven 3354; 

Cor de Heijde prijs 61 en 175 en Rienus Norbart prijs 254. 

Narbonne afstand 960 km en aantal duiven 6725; 

Rex de Leeuw prijs 9 en 34 en Cor de Heijde prijs 22. 

 



Zoals u ziet hebben onze leden weer prima prestaties weggezet op deze vluchten en onze 

welgemeende felicitaties gaan dan ook naar hen uit. Ook natuurlijk hartelijk dank aan Christ 

voor het aanleveren van deze gegevens. 

Aanstaande zaterdag krijgen we alweer de laatste wedvlucht van dit, toch wel aparte, 

seizoen. Dit is dus echt de allerlaatste kans om uw naam in de wekelijkse bijdrage vermeld 

te zien. Zorg dan ook dat uw favorieten er klaar voor zijn en allemaal veel succe 


