
Niergnies en Melun 20-08-2022 

 

Zeges voor Patrick van Bragt en Frans Maas. 

 

Afgelopen weekend was de temperatuur gedaald zodat we weer konden vliegen met onze 

duiven. En opnieuw, zoals zo vaak dit seizoen, waren de weergoden ons gunstig gezind 

zodat we 2 mooie vluchten kregen. Ondanks het mooie weer verliep de jonge duivenvlucht 

vanuit Melun toch wat stroef en waren er tijdens het binnenbrengen van de elektronische 

constateersystemen nog diverse lege plekken op de hokken. Hopelijk worden deze weer 

snel gevuld zodat we de komende wedvluchten met nog een mooi aantal duiven kunnen 

afwerken.  

De winnaar van de eerste natourvlucht van het seizoen vanuit Quievrain werd Patrick van 

Bragt met zijn 19-079. En wanneer u dit ringnummer niets zegt heeft u waarschijnlijk onder 

een steen geleefd want dit is, in mijn ogen, de beste duif die er binnen onze vereniging 

vliegt. Hij speelt alleen dit seizoen al 8 maal bij de eerste 3 waaronder 2 overwinningen. En 

of het nu vitesse, midfond of dagfond is het maakt deze doffer allemaal niks uit, hij is er elke 

week en meestal stampvroeg. Hij is 1e duifkampioen op de vitesse en de midfond geworden 

en staat, uiteraard, ook bovenaan voor het generaal duifkampioenschap. Een echte witte 

raaf dus. Hij is gekweekt uit een zoon van die superkweker “57” maal een duivin door broer 

John gekocht bij Van Heel in Limburg. Ook de andere ingekorfde duiven lieten Patrick niet in 

de steek want ze vlogen zich allemaal in de prijzen. Patrick is niet zuinig op zijn 

wonderdoffer en speelt hem het hele programma. Patrick gefeliciteerd met deze mooie 

prestatie maar vooral met deze geweldige doffer en ik zou zeggen, ben er zuinig op want zo 

eentje kweek je wellicht maar eens in je leven. 

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

Frans Maas uit Wagenberg met 19/33, Anthony Schillemans uit Made met 22/42, Dick 

Hoogkamer uit Made met 13/20, Eric-Jan Nous uit Lage Zwaluwe met 29/55 en tenslotte Ad 

Kanters eveneens uit Lage Zwaluwe met 3/6. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 615 duiven: 

 

1, 10 en 19 P. v. Bragt; 

2, 3, 5, 6, 17 en 21 F. Maas; 

4 en 9 Ant. Schillemans; 

7, 15, 16 en 22 D. Hoogkamer; 

8 C. de Heijde; 

11, 18, 20 en 25 A. Kuijpers; 

12 en 13 P. Nous; 

14 S. v.d. Berk; 

23 L. de Heijde; 

24 Comb. Pals-Luijten. 

 

De jonge duivenvlucht vanuit Melun werd een zege voor Frans Maas. Dit betekende al zijn 

5e overwinning dit seizoen. Op dit moment domineert Frans, samen met Dick Hoogkamer, 

het jonge duivenspel binnen onze verenging. Zij hebben de jonge duiven super in orde en dit 

is ook wekelijks te zien aan de uitslagen. De overwinning werd ditmaal behaald door de 22-

252, een mooie vale duivin. Zij werd gekweekt uit een doffer die Frans heeft aangeschaft bij 

de comb. Houmes en zoon uit Middelburg en de moeder is de 022 met daarin soort van 

Patrick van Bragt en Frans zijn oude soort. Frans speelt met gescheiden geslachten en tot 



nu toe waren het meestal de doffers die het mooie weer maakten. Deze vlucht waren de 

rollen echter omgedraaid en kwamen zijn duivinnen voorop. Ook pakte Frans voor de 

zekerheid ook de 2e plek erbij en dit waren ook in groter verband twee vroege duiven. Ook 

zijn serie mocht er weer zijn met 14/24. Frans opnieuw van harte gefeliciteerd met deze 

overwinning. 

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

Dick Hoogkamer uit Made met 22/30, Louis de Heijde uit Geertruidenberg met 12/21, Patrick 

van Bragt uit Made met 9/18, Jac. Hanssen uit Geertruidenberg met 10/18, Comb. Pals-

Luijten uit Made met 18/36 en Jac. van Bijnen uit Made met 5/9. 

De eerste 20 prijswinnaars tegen 402 duiven: 

 

1, 2 en 20 F. Maas; 

3,4,6,8,10,11,13,17 en 18 D. Hoogkamer; 

5 Ant. Schillemans; 

7,14 en 15 L. de Heijde; 

9,12 en 16 P. v. Bragt; 

19 Jac. Hanssen. 

 

Volgend weekend staan er weer 2 vluchten op het programma en wel vanuit Niergnies en 

Fontenaye sur Eure. Zorg er dan ook voor dat uw favorieten er weer klaar voor zijn en 

allemaal veel succes.    


