
21-05-2022 Melun 

 

Dick Hoogkamer winnaar Melun. 

 

Opnieuw waren de weergoden ons goed gezind en konden onze duiven met een licht 

broesje in de rug huiswaarts keren vanuit Melun met een gemiddelde afstand van ongeveer 

370 km. Door 27 liefhebbers waren er 532 ingemand, wat weer een mooi aantal is. 

Begrijpelijkerwijs worden het er elke week minder omdat de dagfond- en overnachtvluchten 

er aan komen. 

 

Winnaar werd deze week Dick Hoogkamer uit Made. Dick zat er elke week al goed bij dus 

het was wachten op de overwinning. Het betreft hier een jaarlingdoffer die dit jaar al 

bewezen had vroeg te kunnen vliegen. Ook zijn vader is geen verkeerde want hij vloog 

minstens tienmaal bij de eerste 10 in onze vereniging en is een volle broer van Dick zijn 

beste dagfondduivin. De moeder is gehaald bij Gert v.d. Bogaard uit Rijen. Ook de overige 

duiven lieten Dick niet in de steek want met 23/34 haalde hij, zoals elke week overigens, 

weer een puike score. Dick gaat zijn ploeg duiven de komende week splitsen en gaat dus op 

2 paarden wedden. Gezien de vorm waarin Dick zijn duiven momenteel verkeren kan dit wel 

eens goed gaan uitpakken voor hem. Dick van harte gefeliciteerd met deze zege. 

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

Frans Maas uit Wagenberg met 10/14, Patrick van Bragt uit Made met 9/15, Anthony 

Schillemans uit Made met 19/37,  Henk van Kuijk uit Geertruidenberg met 4/8, Sjef de Kort 

uit Oosterhout met 7/12, Rienus Norbart uit Made met 12/19, Broertje Godschalk uit Made 

met 8/12, Jac. van Bijnen uit Made met 16/24 en tenslotte Adje van Heijst uit Lage-Zwaluwe 

met een fraaie 4/6. 

De eerste 25 prijswinnaars: 

1, 11, 12, 13, 15, 18, 20 en 25 D. Hoogkamer; 

2, 4, 6 en 7 F. Maas; 

3 P. v. Bragt; 

5 L. de Heijde; 

8 P. Nous; 

9, 19 en 22 Ant. Schillemans; 

10 C. de Heijde; 

14 H. v. Kuijk; 

16 en 24 J. de Kort; 

17 R. Norbart; 

21 Jac. v. Bijnen; 

23 J. Verboven. 

 

Volgend weekend wordt een begin gemaakt met de dagfond en staan er derhalve 2 vluchten 

op het programma tw Pont st. Maxence en Issoudun. De boodschappenmand die op Melun 

te verdienen was is gewonnen door onze vluchtoverwinnaar Dick Hoogkamer. Op Issoudun 

is er weer zo’n heerlijke mand te winnen dus zorg ervoor dat uw favorieten er klaar voor zijn 

en allemaal veel succes.  

   


