
Quievrain 23-04-2022 

 

Opnieuw prachtig weer en met een stevige Oostenwind was het werken geblazen voor onze 

gevleugelde vrienden. De duiven konden tijdig gelost worden in Quievrain zodat ook de 

werkers binnen de vereniging nog konden genieten van hun zaterdagmiddag en dat is ook 

wel eens mooi. 

Een schitterende winnaar dit weekend want Broer Godschalk is een van onze oudste nog 

actieve liefhebbers en om dan nog zulke prestaties weg te zetten kunnen we alleen maar 

respect voor hebben. Zijn doffer, die op weduwschap gespeeld wordt, met ringnummer 20-

900 wist te zegevieren. Hij is afkomstig van Sjef de Kort uit Oosterhout. Broer heeft de 

afgelopen jaren veel pech gehad met zijn jonge duiven. Ook in 2020 had hij praktisch geen 

jonge doffers over en heeft hij deze doffer, die door Sjef als jonge duif gespeeld is, in het 

najaar van hem overgenomen. Hij is gekweekt uit 2 duiven van Dries en Gert de Hoogh uit 

Oosterhout waarbij de duivin uit de Van de Wouwerduiven van Sjef kwam. Als jaarling 

presteerde hij niet super maar Broer hield wel vertrouwen in hem en dit heeft hij nu ten volle 

terugbetaald gekregen. Ook de totale uitslag was super want maar liefst 14 van zijn 17 

ingekorfde duiven wist prijs te spelen in een prijsverhouding van 1:3. Broer had zijn duiven 

ook meegegeven op de africhtingsvlucht van afgelopen woensdag en ook toen kwamen ze 

erg goed naar huis zodat het met vorm dik in orde is. Zoals gezegd is Broertje een van de 

oudste actieve leden en vierde op maandag zijn 86e verjaardag. Hij is altijd bij de betere 

liefhebbers in Made geweest en slaat geen weekend over. Naast zijn grote moestuin 

verzorgt hij ook zijn duiven helemaal alleen. Het enige waar hij hulp mee krijgt is het 

invoeren van de duiven in het elektronisch constateersysteem en daar is hij Rienus Norbart 

dan ook erg dankbaar voor. Ik vind het knap op die leeftijd. Broer van harte gefeliciteerd met 

zowel de prachtige eerste plaats als met je verjaardag. Geniet er van.  

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

Frans Maas uit Wagenberg met 10/18, Patrick van Bragt uit Made met 10/17, Dick 

Hoogkamer uit Made met 20/36, Jac. Hanssen uit Geertruidenberg met 7/14, Henk van Kuijk 

uit Geertruidenberg met 11/15, Sjaak van de Berk uit Hank met eveneens 11/15 en tenslotte 

Adje Kanters uit Lage Zwaluwe met 10/18. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 705 duiven ingekorfd door 31 liefhebbers: 

1,3 en 11 Br. Godschalk; 

2, 19, 20 en 23 F. Maas; 

4, 5, 7, 18 en 21 P. v. Bragt; 

6 Jac. v. Bijnen; 

8,9,10,12 en 16 Ant. Schillemans; 

13, 24 en 25 P. Nous; 

14 en 15 D. Hoogkamer; 

17 Jac. Hanssen; 

22 J. de Kort. 

Volgend weekend gaan we met de duiven naar Niergnies met hopelijk opnieuw goed weer. 

Zorg er dan ook voor dat uw favorieten er klaar voor zijn en allemaal veel succes. 


