
Voor de eerste keer dit seizoen een weekend met 2 wedvluchten en opnieuw werd het de 

lossingscommissie moeilijk gemaakt door de weergoden. Achteraf heeft zij een, in mijn 

ogen, zeer wijs besluit genomen om de lossing van beide vluchten uit te stellen naar zondag 

en hebben we toch nog kunnen genieten van 2 mooie vluchten. 

Winnaar van de vlucht vanuit Pont st. Maxence werd good-old Broer Godschalk uit Made. 

Deze krasse 85-jarige runt zijn hele duivengebeuren nog zelfstandig en daarnaast houdt hij 

ook nog een flinke moestuin bij en dit alles is geen sinecure. Het was alweer even geleden 

dat Broertje de eerste prijs pakte maar nu was het dan weer zo ver. Het was zijn jaarling 

weduwnaar met ringnummer 20-825 die de hele meute het nakijken gaf. Het was pas zijn 

tweede prijs van het seizoen maar dan nu wel gelijk de 1e plaats. Hij is gekweekt uit 2 

duiven die hij gekregen heeft van clubgenoot Sjef de Kort uit Oosterhout. De vader heeft hij 

eind vorig seizoen verwijderd i.v.m. niet presteren. De moeder heeft hij wel aangehouden en 

is gekweekt uit een zuivere Gebr. Scheele-doffer maal een zus van de “Blauwe Piet” 

allemaal rechtstreeks van Dries en Gert de Hoogh uit Oosterhout. Na het verlies van enkele 

toppers op Creil een aantal jaren terug waren de prestaties bij Broer niet meer van het 

niveau wat hij jaren gewend was.  Dit jaar is hier echter weer een positieve kentering in 

opgetreden en maakt hij het hele seizoen al mooie series. Ook op deze vlucht kwamen zijn 

duiven weer geweldig naar huis want naast de eerste plaats vlogen nog 7 andere duiven van 

Broertje zich in de prijzen wat een geweldige 8/10 maakt. Broertje zie ze zo te houden en 

van harte gefeliciteerd met deze mooie zege. 

De liefhebbers die, naast Broer Godschalk, op deze vlucht aan de norm van 50% of meer 

prijs voldeden waren: 

Sjef de Kort uit Oosterhout met 11/16, Dick Hoogkamer uit Made met 7/10, Henk van Kuijk 

uit Geertruidenberg met 7/11, Rienus Commeren uit Geertruidenberg met 11/17 en Patrick 

van Bragt uit Made met 4/6. 

De eerste 20 prijswinnaars tegen 447 duiven ingekorfd door 29 liefhebbers: 

1 en 11 B. Godschalk; 

2, 8 en 13 J. de Kort; 

3 en 4 P. Nous; 

5 Ant. Schillemans; 

6 en 9 D. Hoogkamer; 

7 en 18 Jac. v. Bijnen; 

10, 17 en 19 H. v. Kuijk; 

12 A. Kanters; 

14 F. Maas; 

15 M. Commeren; 

16 P. v. Bragt; 

20 J. Rovers (de fond komt er aan} 

 

De tweede vlucht die dit weekend vervlogen werd was de eerste vlucht die meetelde voor 

het dagfondkampioenschap vanuit Issoudun. Het werd een prachtige zege voor de 

eerstgetekende van Eric-Jan Nous, spelend onder de naam P. Nous, uit Lage Zwaluwe. Hij 

was niet alleen de snelste in de vereniging maar ook in het rayon was er geen snellere en 

ook in afdelingsverband behaalde deze doffer een pure kopprijs. Heel knap. Hij is gekweekt 

uit een doffer waarin veel “Harry”-bloed zit via M. en S. Kobal en de moeder is afkomstig van 

de comb. Goorberg-Couwenberg uit Breda. Deze doffer stond niet voor niets bovenaan de 

inkorflijst van Eric-Jan want hij heeft al diverse vroege prijzen gespeeld. Het is daarnaast 

ook nog eens een mooie duif en Eric-Jan heeft besloten om met hem geen risico meer te 



nemen en hem naar het kweekhok getransfereerd. Een wijs besluit lijkt mij.  Eric-Jan is nog 

niet zo lang lid van onze vereniging maar toont, vooral dit seizoen, aan dat er terdege 

rekening met hem gehouden moet worden want zijn duiven zijn op dit moment geweldig in 

orde wat zich vertaald in de vele top-10 noteringen die hij behaalt. Het is ook een liefhebber 

die niet stil zit en regelmatig versterking op tophokken gaat bijhalen. Wanneer je dan, zoals 

Eric-Jan, ook nog de feeling hebt zijn dergelijke resultaten een logisch gevolg. Eric-Jan van 

harte gefeliciteerd met je eerste zege binnen onze vereniging en ik ben ervan overtuigd dat 

je het hierbij niet zult laten.   

Er waren op deze vlucht 4 liefhebbers die aan de 50% norm voldeden en dat waren Patrick 

van Bragt uit Made met 4/7, Frans Maas uit Wagenberg met 2/4, Rienus Commeren uit 

Geertruidenberg met 3/4  en tenslotte Ad Kanters uit Lage Zwaluwe met een fraaie 3/5. 

De eerste 15 prijswinnaars tegen 293 duiven ingekorfd door 21 liefhebbers: 

1 en 7 P. Nous; 

2 en 6 A. v. Opdorp; 

3 en 5 Ant. Schillemans; 

4, 10 en 12 Comb. Pals-Luijten; 

8 P. v. Bragt; 

9 en 13 D. Hoogkamer; 

11 F. Maas; 

14 J. v. Bragt; 

15 W. Eestermans. 

 

Volgende week staat er terug weer 1 vlucht op het programma en wel vanuit Sens. Hopelijk 

dat het weer een keertje omslaat en dat we een normale lossing op zaterdag krijgen. Zorg 

ervoor dat uw favorieten er klaar voor zijn en allemaal veel succes. 


