
Rex de Leeuw wint nationaal Bordeaux en Frans Maas en Rienus Commeren winnaars van 

resp. Sens en Quievrain. 

 

Het was me het weekend wel. Het begon schitterend met de nationale zege op Bordeaux 

van onze voorzitter maar eindigde zaterdagmiddag in mineur met de trage aankomsten van 

de jonge duiven vanuit Quievrain. Hopelijk vallen de verliezen, achteraf, mee zodat we 

volgend seizoen weer voldoende aanwas hebben. 

 

De duiven uit Bordeaux werden vrijdagmiddag gelost om aan hun terugreis te kunnen 

beginnen. Midden in de nacht werd onze voorzitter, Rex de Leeuw, opgeschrikt door zijn 

alarm dat aangaf dat er een duif was gearriveerd. Het bleek geen loos alarm want zijn 

favoriete duivin was over de antenne gelopen en op deze manier won ze niet alleen het 

plaatselijk concours maar tevens was ze de snelste van alle liefhebbers in Nederland die op 

deze vlucht hadden meegedaan. Een geweldige prestatie derhalve behaald door een 

werkelijke superduivin want dit is reeds de 4e kopprijs die zij behaalt op de 

overnachtvluchten en dan te bedenken dat ze ook maar vier maal gespeeld is. Deze rooie 

duivin met de naam “Magic Louise” is genoemd naar de mensen waar Rex het ouderkoppel 

vandaan heeft tw Louis van den Kieboom uit Raamsdonksveer en Louis de Heijde uit 

Geertruidenberg. Wanneer je deze namen leest dan weet je al dat er veel bloed in deze 

duivin zit van Cor de Heijde uit Made. Ze wordt  op nest gespeeld en had de zorg voor een 

klein jong. Na een 3e nationaal St. Vincent vorige week en een aantal kopduiven op Agen 

afgelopen vrijdag was dit natuurlijk de kers op de taart voor Rex. De duiven hebben 

bewezen geweldig in vorm te zijn en dit zal ongetwijfeld niet het laatste wapenfeit van Rex 

zijn. Fantastisch en van harte gefeliciteerd Rex. 

De liefhebbers met 50% of meer prijs op deze vlucht waren: 

Rienus Norbart uit Made en Jo Verboven ook uit Made met beiden 3/6, Dick Hoogkamer, 

Jac. van Bijnen en Anthony Schillemans allemaal uit Made met 1/2 en tenslotte Patrick van 

Bragt uit Made die het presteerde om zijn enige ingekorfde duif in de prijzen te spelen en 

dus een 100% score behaalde. 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 151 duiven ingekorfd door 20 liefhebbers: 

1, 4, 6 en 9  R. de Leeuw; 

2 en 3  J. Rovers; 

5  C. de Heijde; 

7  R. Norbart; 

8  M. Leenhouts; 

10  A. v.d. Hout. 

 

Winnaar vanuit Sens werd Frans Maas uit Wagenberg. Zijn 16-017 was de snelste van alle 

ingekorfde duiven in Made. Het was opnieuw een duivin die voor Frans de overwinning 

binnenhaalde. Hij heeft haar gehaald op een bonnetje bij clubgenoot Danny Marijnissen en 

over de afstamming weet Frans niks. Het is wel een duivin die elk jaar veel prijzen speelt 

zonder echt uit te blinken maar afgelopen zaterdag steeg ze boven zichzelf uit en pakte de 

1e plek. De duivinnen van Frans doen het weer opperbest en hij zal de laatste midfondvlucht 

die over 2 weken plaatsvindt ongetwijfeld een van de te kloppen mannen worden. Frans, 

proficiat met je overwinning. 

Er waren deze vlucht 2 liefhebbers die de  norm van 50% of meer prijs behaalden en dat 

waren Dick Hoogkamer uit Made met 3/6 en Jac. van Bijnen uit Made met 4/5. 

De eerste 15 prijswinnaars tegen 270 duiven ingekorfd door 25 liefhebbers waren: 



1, 4 en 12  F. Maas; 

2  J.A.S. van Bragt; 

3 en 8  A. v. Opdorp; 

5 en 15  P. Nous; 

6  Comb. Pals-Luijten; 

7 en 9  P. v. Bragt; 

10  D. Hoogkamer; 

11 en 13  Ant. Schillemans; 

14  Comb. de Peijper-Bundz. 

 

De 2e vlucht voor jonge duiven werd gewonnen door Rienus Commeren uit 

Geertruidenberg. Vorige week viel hij ook al op met een geweldige serie kopduiven maar 

pakte hij juist naast de overwinning maar deze week duldde hij niemand voor hem. Het 

betreft hier een duivin en Rienus wist het niet zeker maar dacht dat ze gekoppeld was. Ze is 

gekweekt uit een van de beste kweekkoppels van Rienus en dit zijn 2 duiven die hij gehaald 

heeft bij de comb. De Jong-van Kampen uit Leerdam. Uit dit koppel zijn al meerdere zeer 

goede duiven gekweekt en mag dus met recht de naam kweekkoppel voeren. Dat Rienus 

zijn jonge duiven weer goed in orde heeft blijkt ook wel dat hij op zaterdag reeds alles thuis 

had. Daarnaast draaide hij weer een mooie serie met 15/28. Weer een mooie overwinning 

Rienus en van harte gefeliciteerd. 

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

Jac. van Bijnen uit Made met 19/37 en Ad Kanters uit Lage -Zwaluwe met 8/16. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 747 duiven ingekorfd door 25 liefhebbers: 

1, 9, 11 en 24  M. Commeren; 

2  Jac. Hanssen; 

3  Comb. Pals-Luijten; 

4, 18 en 19  P. v. Bragt; 

5, 6, 7 en 8  Jac. v. Bijnen; 

10  P. Nous; 

12 en 15  A. Kanters; 

13 en 14  Ant. Schillemans; 

16 en 23  J. v. Gijzel; 

20  D. Hoogkamer; 

21 en 22  J. Verboven; 

25  Comb de Peijper-Bundz. 

 

Naast bovengenoemde vluchten werd er afgelopen vrijdag ook de wedvlucht vanuit Agen 

gespeeld. Ook hierop wisten verschillende leden van onze vereniging uit te blinken met oa 

een prachtige 5e plaats nationaal bij de jaarlingen voor Jan van Gijzel uit Made. Mooi 

gedaan Jan. 

Volgend weekend staan er 2 vluchten op het programma en wel de dagfondvlucht vanuit 

Issoudun  en de jonge duivenvlucht vanuit Peronne. Zorg dan ook dat uw favorieten er weer 

klaar voor zijn en allemaal veel succes. 

 


