
Opnieuw prachtig weer met een Noord-Oostenwind en dan weet je wat er gaat gebeuren. 

Dezelfde liefhebbers als vorige week beheersen  de concoursen. En het zijn diezelfde 

liefhebbers die in de kop van de wedstrijd zijn terug te vinden. Was het vorige week onze 

generaalkampioen 2020 op het onaangewezen deel, Dick Hoogkamer, die de overwinning 

binnen sleepte, nu is het de generaal 2020 op het aangewezen gedeelte, Patrick van Bragt, 

die de eer te beurt viel. Zoals hierboven al aangegeven, het was een mooie vlucht met, 

opnieuw, een geweldige winnaar.  

 

Het was de weduwnaar met het ringnummer 19-067 die als eerste over de antenne liep bij 

Patrick op zijn hielen gezeten door die andere crack 19-079 die hiermee de tweede plek in 

beslag nam. De winnaar is gekweekt uit een doffer die hij gehaald heeft bij John van Dongen 

uit Roosendaal en de moeder is een beetje een mengelmoesje van de duiven die bij Patrick 

de laatste jaren het mooie weer maken zoals de lijn van de “57” , duiven van mevr. Snellen 

en zoon en Andre Smits. Deze doffer was vorig jaar ook al winnaar vanuit Montlucon dus hij 

had al bewezen dat hij kop kon vliegen. Patrick zijn andere duiven lieten hem ook niet in de 

steek want 9/14 mag gezien worden en wanneer je daarbij dan ook nog de 2 eerste plaatsen 

bezet mag je van een super weekend spreken. Patrick bewijst hiermee nogmaals dat hij 

over een klein maar geweldig hok duiven beschikt wat geleid wordt door een topmelker. 

Patrick van harte gefeliciteerd met deze geweldige dubbele zege en ik denk zo maar dat dit 

niet de laatste zal zijn.  

De overige liefhebbers die het presteerden om de norm van 50% of meer prijs te behalen 

waren: 

Arno van Opdorp uit Wagenberg met 15/24 (komen super Arno), Dick Hoogkamer uit Made 

met 27/47 (mooie serie Dick), good-old Broertje Godschalk uit Made met een fraaie 10/16, 

Anthony Schillemans uit Made met 32/59,  Sjef de Kort uit Oosterhout met 11/19 en tenslotte 

Frans Maas uit Wagenberg met eveneens 11/19. 

De eerste 25 prijswinnaars ingekorfd door 28 liefhebbers: 

1, 2, 13 en 22 P. v. Bragt; 

3, 4, 9, 10, 11 en 16 A. v. Opdorp; 

5, 8, 15, 17, 19, 23 en 25 D. Hoogkamer; 

6 J. Verboven; 

7 Br. Godschalk; 

12 Ant. Schillemans; 

14 M. Commeren; 

18 P. Nous; 

20 Jac. Hanssen; 

21 J. de Kort; 

24 J. v. Bragt. 

Volgend weekend staat de wedvlucht vanuit Morlincourt op het programma en het is te 

hopen dat we opnieuw kunnen genieten van mooie weersomstandigheden. Zorg ervoor dat 

uw favorieten er klaar voor zijn. 


