
Dit weekend konden de duiven die ingekorfd waren voor Niergnies en Pontoise gelukkig wel 

tijdig gelost worden alleen was nu de ZO-wind de spelbreker. Het is heel apart maar met 

deze wind lijkt het er wel op dat de duiven moeite hebben zich goed te kunnen oriënteren 

wat zich dan ook vertaalt in de, veel, te lange concoursduur. 

Winnaar van de natourvlucht vanuit Niergnies werd Henk van Kuijk uit Geertruidenberg. 

Henk die normaal in deze tijd van het jaar al een aantal zeges op zak heeft moest ditmaal 

lang wachten op zijn eerste overwinning maar hij heeft hem dan toch te pakken. Zijn duivin 

met nr. 19-680 tikte als eerste aan en versloeg op deze manier alle, in de vereniging, 

ingekorfde duiven. Ook in het rayon betekende dit een hele mooie klassering.  Ze is door 

Henk gekweekt uit duiven die hij gehaald heeft bij zijn vrienden Ad en Robert Pijnenburg uit 

Helvoirt, topspelers in de regio Den Bosch. Deze duivin is geen verkeerde want vorig jaar 

wist ze ook al eens te zegevieren. Ze zat te broeden op eitjes van 8 dagen en, wanneer de 

pennenstand het toelaat, kan ze nog zeker 2 weken vlammen. Ook wist hij 50% van zijn 

ingekorfde duiven in de prijzen te pakken. Na een aantal tegenslagen dit jaar met zowel de 

oude als de jonge duiven heeft Henk de laatste weken weer duidelijk de goede lijn te 

pakken. Vorige week was hij er al dichtbij maar bleef zijn eerste duif veel te lang treuzelen 

zodat een zeker lijkende eerste plek aan zijn neus voorbij ging. Dit weekend heeft Henk 

echter orde op zaken gesteld en zijn dikverdiende overwinning wel te pakken. Henk van 

harte gefeliciteerd met deze overwinning.  

De overige liefhebbers die de norm van 50% of meer prijs behaalden waren: 

Jo Verboven uit Made met 14/26, Patrick van Bragt uit Made met 9/16, Anthony Schillemans 

uit Made met 19/31, Rienus Commeren uit Geertruidenberg met 11/22 en Ad Kanters uit 

Lage Zwaluwe met 5/9. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 564 duiven ingekorfd door 28 liefhebbers: 

1 en 15 H. v. Kuijk; 

2, 6, 10, 12 en 16 J. Verboven; 

3, 11, 13 en 24 A. v. Opdorp; 

4 en 19 P. v. Bragt; 

5, 14 , 18 en 20 Ant. Schillemans; 

7, 8, 22 en 23 D. Hoogkamer; 

9 F. Maas; 

17 Jac. Hanssen; 

21 Comb. Pals-Luijten; 

25 M. Commeren. 

De eerste vlucht met 2 nachten mand voor jonge duiven werd een zege voor Sjef de Kort uit 

Oosterhout. Tot zijn eigen verrassing was zijn vale duivin, met de vreemde naam Kevin 

bedacht door dochterlief,  met nr. 21-578 de snelste in de club. Zij is gekweekt uit een 

Belgische doffer die als bon werd gekocht bij Ilegoms in Reet met veel Van de Wouwerbloed 

in zijn genen. De moeder is een mengelmoes van, eveneens Van de Wouwer, Patrick van 

Bragt en Dries en Gert de Hoogh. Saillant detail is dat deze moeder dit jaar ook een eerste 

prijs pakte vanuit Pontoise. De winnares behaalde vandaag haar derde prijs van 4 

inkorvingen en ze is nog niet echt gekoppeld met een doffer. Het jonge duivenseizoen 

verloopt niet zo best voor Sjef ondanks het feit dat hij er hoge verwachtingen van had, geen 

mooie series en veel duiven verspeeld. Ook vandaag was het niet echt goed want met 

slechts 5 duiven in de prijzen en s’avonds nog 9 duiven niet thuis van de 15 ingekorfde 

duiven kun je niet echt spreken van een topdag. Ondanks het feit dat dit een vreemde vlucht 

was maakt de overwinning de dag van Sjef toch nog een beetje goed.  Gefeliciteerd. 

De liefhebbers die de norm van 50% of meer prijs behaalden waren: 



Jo Verboven uit Made met 7/14, Louis de Heijde uit Geertruidenberg met 13/24 en, opnieuw, 

Ad Kanters uit Lage Zwaluwe met 13/20. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 538 duiven ingekorfd door 22 liefhebbers: 

1, 11 en 23 J. de Kort; 

2 en 13 J. Verboven; 

3 en 22 L. de Heijde; 

4, 16 en 17 Ant. Schillemans; 

5, 10, 14 en 15 Jac. v. Bijnen; 

6 A. v. Heijst; 

7 Comb. Pals-Luijten; 

8, 18, 20, 24 en 25 A. Kanters; 

9 en 19 R. Norbart; 

12 R. de Leeuw; 

21 D. Hoogkamer. 

Volgend weekend opnieuw 2 vluchten en wel Niergnies voor de natour en Melun voor de 

jonge duiven. We kruipen langzaam aan naar het eind voor het seizoen en wilt u nog 

vlammen zorg er dan voor dat uw favorieten er klaar voor zijn. Allemaal veel succes. 


