
Quievrain, Tarbes en Issoudun 23-07-2022 

 

Overwinningen voor Dick Hoogkamer, Jan van Gijzel en Ad Kuijpers. 

 

Opnieuw een weekend met, ogenschijnlijk, perfect duivenweer en 3 vluchten op het 

reguliere vliegprogramma. Daarnaast konden de liefhebbers van de vluchten met de lange 

adem ook nog inkorven voor Marseille. Wellicht allemaal een beetje te veel van het goede. 

Ik schreef al “ogenschijnlijk” want alleen de jonge duivenvlucht vanuit Quievrain kon op de 

normale dag gelost worden terwijl de andere vluchten allemaal uitgesteld werden naar een 

andere dag in verband met, blijkbaar, slechtere weercondities. Nu was de dagfondvlucht 

vanuit Issoudun, vooraf, bestempeld als Nationale vlucht en, volgens mij, betekent dit dat  

ALLE duiven die in concours staan op dezelfde dag en tijdstip geloste moeten worden. Niets 

van dit alles want de afdelingen 1 (waaronder wij vallen) en nog enkele afdelingen besloten 

om op zaterdag niet te lossen terwijl de duiven van die andere afdelingen wel gelost werden. 

Onbegrip alom en, mijns inziens, terecht. Opnieuw werk aan de winkel voor het NPO 

bestuur. 

De jonge duivenvlucht vanuit Quievrain werd gewonnen door de 22-243 van Dick 

Hoogkamer uit Made. Het betreft hier een doffer waarvan de vader afkomstig is van Cor de 

Heijde uit Made met daarin veel “Harry”bloed van Jan Hooijmans. In de moeder zijn dan 

weer duiven vertegenwoordigd van Luc. de Jongh uit Made en Dick Leeuwerke uit 

Klaaswaal. Deze moeder was trouwens ook geen verkeerde want ze speelde minimaal 

vijfmaal bij de eerste 10 in onze club. De winnaar stond als eerstgetekende op de inkorflijst 

van Dick. Om de getekenden aan te wijzen heeft Dick een schema gemaakt waarop hij kan 

zien welke duiven de laatste weken in welke volgorde arriveerden. Op basis daarvan wijst hij 

zijn getekende duiven aan met het gekende resultaat als gevolg. De oude duiven lieten Dick, 

met name, op de laatste vitesse- en midfondvluchten een beetje in de steek maar zijn jonge 

duiven marcheren geweldig want er plaatsten zich niet minder dan 27 van de 35 ingekorfde 

duiven in de prijzen met daarbij ook de overwinning.te Een prachtig resultaat derhalve en 

daarbij past een welgemeend  proficiat. 

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

Louis de Heijde uit Geertruidenberg met 14/25, Frans Maas uit Wagenberg met 11/22, Ad 

Kanters uit Lage Zwaluwe met 10/16, Comb Pals-Luijten met 18/36 en Sjaak v.d. Berk uit 

Hank met 6/9. 

 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 536 duiven: 

 

1, 12, 13, 14, 15, 16, 24 en 25 D. Hoogkamer; 

2 P. Nous; 

3,7,10,21 en 23 J. de Kort; 

4 en 11 F. Maas; 

5, 17 en 18 Ant. Schillemans; 

6 en 22 R. Norbart; 

8. L. de Heijde; 

9 Jac. Hanssen; 

19 A. Kanters; 

20 P. v. Bragt. 

 



De overnachtvlucht vanuit Tarbes werd een zege voor Jan van Gijzel uit Made met zijn 18-

012. Jan pakt hiermee zijn 3e overwinning op 4 marathonvluchten en het moet niet gekker 

worden.  De winnares is gekweekt uit een doffer van Jo van Dijk uit Odilliapeel en een 

duivin, aangekocht via GPS, waarin veel soort zit van Cor de Heijde uit Made. Ze zat op het 

jonge duivenhok en was daar met een jonge doffer gekoppeld en zat te broeden op eitjes. 

Jan heeft er voor de inkorving een klein jong ondergeschoven en dit heeft haar waarschijnlijk 

zo gemotiveerd dat ze als een speer naar huis gekomen is. Ook het totaalresultaat was 

prima met 3/6. Jan hopelijk gun je de overige leden op de laatste marathonvlucht van het 

seizoen ook nog een succesje (grapje natuurlijk). Van harte gefeliciteerd met je fraaie zege 

op deze loodzware vlucht. 

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

Cees hanegraaf uit Hank met 3/5 , Willem Eestermans uit Wagenberg met 4/6, Rinus 

Leenhouts uit Hank met 4/5 , Patrick van Bragt uit Wagenberg met 1/2 . 

 

De eerste 5 prijswinnaars op Tarbes tegen 71 duiven: 

 

1 J. v. Gijzel; 

2 C. Hanegraaf; 

3 P. v. Bragt; 

4 C. Rovers; 

5 W. Eestermans. 

 

De laatste dagfondvlucht van het seizoen werd een zege voor de 20-722 van Ad Kuijpers uit 

Wagenberg. De vader van deze doffer is wat je kunt noemen het oude soort van Ad met 

daarin duiven van  een Belgische liefhebber en van Cees van Bijsterveld uit Gilze. De 

moeder is dan weer soort van Andre Smits uit Zundert. Ad heeft de winnaar niet zien 

arriveren. Hij had ze nog niet verwacht en toen zijn vrouw Corry op het klokje keek zag ze 

dat er al eentje was geregistreerd. Ad is samen met zijn vrouw een paar weken op vakantie 

geweest en toen hebben de duiven niet getraind. Zo zie je maar dat enkele weken rust voor 

de echte goei niets uitmaakt. Ad van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning. 

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

Patrick van Bragt uit Made met 3/3 (op alle onderdelen erbij, pure klasse), Broertje 

Godschalk uit Made met 2/4 (hoe ouder hoe beter), Dick Hoogkamer uit Made met 5/10, Jac. 

v.an Bijnen uit Made met 3/5, Ad Kanters uit Lage Zwaluwe en Sjef de Kort uit Oosterhout 

met beiden 1/2. De eerste 5 prijswinnaars tegen 110 duiven: 

 

1 A. Kuijpers; 

2 en 5 P. v. Bragt; 

3 en 4 Ant. Schillemans. 

 

Het reguliere vliegprogramma voor de oude duiven loopt op zijn eind en aanstaand weekend 

wordt dit afgesloten met de marathonvlucht vanuit Bergerac. Hierna kunnen de oude duiven 

nog wel ingekorfd worden voor de natour. De jonge duiven maken hun derde vlucht en wel 

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

succes.  

 


