
Opnieuw werkten de weergoden niet echt mee en kon er zowel op zaterdag als op zondag 

niet gelost worden vanuit de geplande losplaats. Gelukkig waren de weersomstandigheden 

in Duffel goed genoeg om nog te kunnen conoursen. 

We kregen exact dezelfde winnaars als vorige week en wel Arno van Opdorp uit Wagenberg 

met zijn 19-746. Dit is toch wel knap van deze doffer want vorige week betrof het een pittige 

vlucht met een afstand van 350 km terwijl het nu een lange sprint van 65 km bedroeg. In 

mijn vorige bijdrage heeft u de afstamming al kunnen lezen dus die laat ik nu maar 

achterwege.  De duiven van Arno zijn prima in orde en dat kunnen we het gehele seizoen 

zien aan de uitslagen. De laatste weken staat er echter geen maat op want naast de eerste 

prijs vliegen zich nog 5 andere hokgenoten van de 10 ingekorfde duiven in de prijzen. De tip 

die Luc de Jongh enkele weken geleden gegeven heeft werpt dus duidelijk zijn vruchten af. 

Alle ogen zullen de komende weken op Arno gericht zijn en met dit materiaal op zijn hok sta 

ik er niet versteld van wanneer ik hem binnenkort weer moet bellen. Arno opnieuw van harte 

gefeliciteerd. 

De andere liefhebbers de 50% of meer prijs  behaalden waren: 

Dick Hoogkamer uit Made met 7/10, Rienus Commeren uit Geertruidenberg met 6/11 en 

Patrick van Bragt uit Made met 1/2 . 

De eerste 15 prijswinnaars tegen 153 duiven ingekorfd door 20 liefhebbers: 

1 en 4 A. v. Opdorp; 

2 F. Maas; 

3 en 15 D. Hoogkamer; 

5 en 11 P. Nous; 

6 Br. Godschalk; 

7 Ant. Schillemans; 

8 en 13 J. de Kort; 

9 A. Kanters; 

10 M. Commeren; 

12 en 14 Jac. Hanssen. 

Volgende week gaan we starten met het jonge duivenseizoen. Ik hoop dat u de jonge duiven 

voldoende heeft afgericht en dat we bespaard blijven van grote verliezen. Naast de eerste 

vlucht voor jonge duiven staan er ook nog 2 fondvluchten op het programma en wel de 

overnachtvlucht vanuit Agen en de dagfondvlucht vanuit Issoudun. Zorg er dan ook voor dat 

uw favorieten er weer klaar voor zijn en allemaal veel succes. 


