
Hele podium op Pontoise voor Frans Maas, 

 

We zijn nog maar net begonnen aan het seizoen en we hebben de eerste midfondvlucht 

alweer achter de rug en wel vanuit Pontoise. Het was mooi weer en de duiven hadden te 

maken met een WZW-wind. Het werd een mooie vlucht met geen of zeer weinig 

achterblijvers. 

 

Grote winnaar werd Frans Maas uit Wagenberg die maar liefst het hele podium voor zijn 

rekening nam. Dat Frans zijn duiven in goede conditie had bewezen de resultaten op de 

voorgaande vluchten al en het was dan ook wachten tot hij een keer de eerste prijs zou 

winnen. Het waren bij Frans afgelopen zaterdag zijn duivinnen die duidelijk het beste in orde 

waren want zowel de winnares als haar 2 opvolgsters zijn van het vrouwelijke geslacht. De 

duivin die als eerste over de antenne liep is gekweekt uit een doffer van clubgenoot Patrick 

van Bragt en de moeder is een zusje van Frans zijn “77”, een supergoede duivin. Frans 

geeft aan enorm geslaagd te zijn met de duiven van Patrick van Bragt. Voorgaande weken 

waren het steeds de doffers die voorop kwamen maar nadat die afgelopen week tweemaal 

‘s avonds nat geregend waren had Frans er niet zo veel vertrouwen in. Gelukkig lieten zijn 

duivinnen hem niet in de steek. Ook het totaal resultaat mocht geziien worden met 14/22. 

Frans gefeliciteerd met je eerste zege en, volgens mij, zal dit niet de laatste zijn. 

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

Dick Hoogkamer uit Made met 21/36, Patrick van Bragt uit Made met 10/13, Arno van 

Opdorp uit Wagenberg met 12/21, Anthony Schillemans uit Made met 27/54, Rienus 

Commeren uit Geertruidenberg met 16/25 en Sjef de Kort uit Oosterhout met 11/13. 

 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 896 duiven ingekorfd door 33 liefhebbers: 

1, 2, 3 en 22 F. Maas; 

4 en 21 D. Hoogkamer; 

5, 8 en 23 P. v. Bragt; 

6 Jac. van Bijnen; 

7, 9, 12, 13 en 15 P. Npus; 

10 Comb. Pals en Luijten; 

11 en 16 A. v. Opdorp; 

14 J. Verboven; 

17, 18 en 19 Ant. Schillemans; 

20 C. de Heijde; 

24 Br. Godschalk; 

25 M. Commeren. 

 

Volgend weekend staat de wedvlucht vanuit Melun op het programma. Hopelijk wordt het 

een mooie vlucht en zorg er dan ook voor dat uw favorieten er klaar voor zijn. 

 


