
Gejaagd door de wind en opnieuw Frans Maas als winnaar.  

 

Ditmaal stond de wedvlucht vanuit Melun op het programma en mede door de matige 

weersvoorspellingen durfden verschillende liefhebbers het niet aan om hun dagfondduiven, 

die volgende week aan de bak moeten, in te korven. Zoals ook wel vaker gebeurt viel het 

weer reuze mee en de duiven konden dan ook al om 7.45 uur gelost worden en met een 

aanwakkerende zuidwestenwind met hoge snelheden aan hun terugreis beginnen. Je ziet 

vaak dat met dit soort weersomstandigheden de concoursen redelijk lang openstaan en ook 

nu was dit weer het geval. 

 

Frans Maas uit Wagenberg trok zich hier niets van aan en pakte, evenals vorige week, 

opnieuw de overwinning en hij deed dat met zijn eerstgetekende de 18-9608. Een duif die hij 

dus duidelijk verwacht had. Deze duivin had vorige week gemist en bij echt  goede duiven 

zie je vaak dat dit hen geen tweemaal achter elkaar overkomt. Ze is gekweekt uit een zoon 

van de “Klapwiek” van Patrick van Bragt maal een duivin van Ton v.d. Hoogen uit Gouda. 

Vorig seizoen heeft ze 4 kopprijzen behaald. Dit seizoen werkte haar chipring niet goed en 

Frans vroeg aan Dick Hoogkamer vorige week zaterdag na het afslaan van de klokken om 

deze duif van een nieuwe chipring te voorzien. Dat is, achteraf gezien maar goed ook want 

toen Frans om 11.08 uur naar buiten kwam zat de winnares geklokt en wel al binnen. 

Hoewel het totaalresultaat voor Frans een beetje tegenviel,zeker gezien de series die hij de 

afgelopen 2 vluchten neerzette, kan hij toch weer zeer blij zijn met zijn zege want winnen dat 

went nooit en Frans weet dat als geen ander. Proficiat Frans. 

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

Patrick van Bragt uit Made met 8/13, Rienus Commeren uit Geertruidenberg met 12/20, 

Henk van Kuijk uit Geertruidenberg met 10/13, Sjef de Kort uit Oosterhout met 8/12, Comb. 

van Bragt uit Breda met 5/7, Ad Kanters uit Lage Zwaluwe met 5/9 en tenslotte Fam. van 

Bragt uit Wagenberg met 5/7. 

 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 621 duiven ingekorfd door 29 liefhebbers: 

1 F. Maas; 

2 en 13 D. Hoogkamer; 

3,16 en 24  .P. van  Bragt; 

4, 12 en 20 M. Commeren; 

5 en 9 Ant. Schillemans; 

6 J. van Gijzel; 

7 Jac. van Bijnen; 

8, 22 en 23 H. van Kuijk; 

10 en 14 J. de Kort; 

11 en 15 Comb. van Bragt; 

17 en 19 Jac. Hanssen; 

18 en 21 P. Nous; 

25 A. van Opdorp. 

 

Volgende week hebben we weer een druk programma. Dit begint al op woensdag wanneer 

de jonge duiven aan hun eerste africhtingsvlucht beginnen. Vervolgens hebben we in het 

weekend 2 vluchten, De eerste vlucht betreft Morlincourt en de naam van de tweede vlucht 

was bij het maken van deze bijdrage nog niet bekend. Wel is het zeker dat het de eerste 

dagfondvlucht is. Zorg dan ook dat uw favorieten er klaar voor zijn en iedereen veel succes.  



 

 


