
27-08-2022 Fontenaye Sur Eure en Niergnies 

 

Overwinningen voor Frans Maas en Dick Hoogkamer. 

Wederom werden wij als duivenliefhebbers getrakteerd op prachtig weer zodat zowel de 

duiven van Niergnies als die van Fontenaye sur Eure om 8.15 uur het luchtruim konden 

kiezen voor hun terugreis. en zoals het op dergelijke vluchten bijna altijd het geval is kregen 

we 2 geweldige winnaars in de personen van respectievelijk Frans Maas en Dick 

Hoogkamer. 

Het wordt wellicht een beetje eentonig maar opnieuw was het Frans Maas die met de eer 

ging strijken ditmaal vanuit Niergnies met zijn 22-259, een jonge duivin. Zij werd door Frans 

gekweekt uit de “35” van Patrick van Bragt, een doffer waaruit Frans al meerdere bruikbare 

duiven gekweekt heeft en een duivin van Willem Eestermans. Deze duivin was als jonge duif 

al bij de duifkampioenen bij Willem en toen deze overstapte naar de marathonvluchten heeft 

Frans deze duivin samen met een zus en het ouderkoppel overgenomen van Willem. Ook 

het totaalresultaat was weer super want met 36/43 en heel veel kopduiven is formidabel. 

Zoals ik al eerder beschreven heb verkeren de duiven van Frans in een geweldige vorm en 

ik weet dan ook bijna zeker dat ik Frans binnenkort nogmaals moet gaan bellen voor een 

vermelding in “t Carillon dit seizoen. Aan u om hiervoor een stokje te steken. Frans van harte 

gefeliciteerd met je hernieuwde overwinning en hij stond er ook nog op om Ad Kuijpers te 

bedanken voor de goede verzorging van de duiven wanneer Frans er met zijn gezin enkele 

dagen op uittrekt. Bij deze. 

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

Jo Verboven uit Made met 13/20 ( de 2 eerstgetekenden op kop, een kenner zeker Jo), 

Henk van Kuijk uit Geertruidenberg met 16/23 (een mooie opsteker Henk voor de pech van 

vorige week), Sjef de Kort uit Oosterhout met 8/8, Patrick van Bragt uit Made met 5/5 (allen 

in de prijsverhouding 1:10), Anthony Schillemans uit made met 25/38, Eric-Jan Nous uit 

Lage Zwaluwe met 29/54, Comb. Pals-Luijten uit Made met 9/15 en Dick Hoogkamer uit 

Made met 8/10.   

 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 680 duiven: 

1, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 25 F. Maas; 

2 en 7 J. Verboven; 

3, 4, 6, 9, 12 en 23 H. v. Kuijk; 

5 J. de Kort; 

19 P. v. Bragt; 

20 en 21 Ant. Schillemans; 

22 Jac. v. Bijnen; 

24 R. Norbart. 

 

De jonge duivenvlucht uit Fontenaye sur Eure werd gewonnen door Dick Hoogkamer. Ik heb 

het vorige week al geschreven dat naast Frans Maas, Dick voor mij de beste is op dit 

moment en het dan ook geen verrassing is dat beiden vandaag de palm pakten. Dick doet 

het met zijn 22-226, een jonge duivin. Het is dezelfde duif die enkele weken geleden de 

overwinning pakte vanuit Niergnies. Een duivinnetje uitgezocht bij Comb. Vierhout uit 

Nunspeet en een broer van haar speelde dit weekend een 2e bij deze combinatie tegen 

bijna 4000 duiven. Niet slecht gekozen Dick zou ik zeggen. Het totaalresultaat mocht ook 

weer gezien worden met 16/30. Het was een prachtige  maar pittige vlucht en dit duifje van 

Dick heeft een topprestatie geleverd want niet alleen was het de eerste binnen de vereniging 



maar ook in het rayon was er geen snellere en in de gehele afdeling behaalde deze duif een 

prachtige 6e plek. Chapeau Dick en van harte gefeliciteerd met deze prachtige zege en dit 

super duivinnetje. En ook voor Dick geldt hetzelfde als wat ik bij Frans Maas geschreven 

heb, tot de volgende keer.  

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

Patrick van Bragt uit Made met 10/16, Frans Maas uit Wagenberg met 7/10, Rienus Norbart 

uit Made met 12/19 (knap gedaan Rienus) en Jac. van Bijnen uit Made met een fraaie 4/6. 

 

De eerste 15 prijswinnaars tegen 255 duiven: 

1, 2, 9 en 12 D. Hoogkamer; 

3 en 6 P. v. Bragt; 

4, 5, 7 en 14 F. Maas; 

8, 10, 11 en 15 R. Norbart; 

13 J. de Kort. 

 

Het einde van het seizoen nadert nu met rasse schreden en wanneer u nog een keer wil 

vlammen met uw duiven moet u er snel bij zijn. Volgend weekend zijn er weer 2 kansen 

vanuit, opnieuw, Niergnies en Melun. Zorg er voor dat uw favorieten er klaar voor zijn en 

allemaal veel succes. 


