
Pnt. St. Maxence 25-06-2022  en  Souzay Champigny 26-06-2022 

 

 

Frans Maas zegeviert vanuit Pont St. Maxence en Anthony Schillemans vanuit Souzay 

Champigny 

 

De voorspellingen waren niet goed voor het weekend maar gelukkig kon toch een van de 

twee geplande vluchten op zaterdag doorgaan. De dagfondvlucht vanuit La Souterraine 

werd verplaatst naar Souzay Champigny en kon pas zondag gelost worden. 

 

Frans Maas boekte op Pont St. Maxence zijn derde zege van het seizoen. Dit keer was het 

zijn duivin met nr. 21-271 die met de zege aan de haal ging direct gevolgd door haar 

hokgenote die, voor de zekerheid, ook maar even de 2e plek in beslag nam. De winnares is 

gekweekt uit een kleinzoon van Frans zijn 77 en de moeder is de 551 die zelf enkele weken 

geleden de eerste speelde.  Het is niet de beste duif van Frans maar zeker ook niet zijn 

slechtste want ze vliegt nu haar 9e prijs waarvan 6 in de prijsverhouding 1/10. Frans speelde 

5 van zijn 10 ingekorfde duiven in de prijzen en speelt praktisch het hele seizoen al minimaal 

50% prijs. Goed bezig Frans en van harte gefeliciteerd. 

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

Jac. van Bijnen uit Made met 8/9, Sjef de Kort uit Oosterhout met 4/6, Anthony Schillemans 

met 10/17, Patrick van Bragt uit Made met 2/3 en Dick Hoogkamer uit Made met 6/10. 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 183 duiven: 

1, 2 en 7 F. Maas; 

3, 8 en 9 Jac. v. Bijnen; 

4 J. de Kort; 

5 Br. Godschalk; 

10 Ant. Schillemans. 

 

Vanaf een nieuwe losplaats won Anthony Schillemans de 1e plaats. Hij was er het hele 

seizoen al dichtbij maar nu is het hem toch eindelijk gelukt. Het was zijn doffer met ringnr, 

18-416 die als eerste arriveerde. Hij is gekweekt uit een mengelmoes zoals Anthony het zelf 

aangaf met duiven van Verkerk, Ruud Nijssen, Dick Hoogkamer en wijlen Wim Clarijs. Deze 

doffer heeft dit jaar nog niet gemist op de dagfond en ook vorig jaar zat hij op Chateauroux 

keivroeg. Het was geen gemakkelijke vlucht en om hierop als winnaar te worden afgevlagd 

moet je wat in je mars hebben. De serie die Anthony normaal gesproken elke week neerzet 

zat er vandaag niet in maar de zege zal dit ongetwijfeld goed maken.  Anthony van harte 

gefeliciteerd met je eerste overwinning dit seizoen en wie weet tot een volgende keer. 

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

Sjef de Kort uit Oosterhout en Frans Maas uit Wagenberg met beiden 1/2  en Dick 

Hoogkamer uit Made met 5/10. 

De eerste 5 prijswinnaars tegen 100 duiven: 

1 Ant. Schillemans; 

2 A. Kuijpers; 

3 P. v. Bragt; 

4 J. de Kort; 

5 C. de Heijde. 



Volgend weekend opnieuw 2 vluchten en wel de overnachtvlucht vanuit Bordeaux en de 

midfondvlucht vanuit Chateaudun. Zorg er dan ook voor dat uw favorieten er weer klaar voor 

zijn en allemaal veel succes. 


