
Pont St. Maxence en Issoudun 28-05-2022 

 

 

Rienus Norbart uit Made zegeviert zowel op Pont st. Maxence als op Issoudun. 

 

Mooier duivenweer kunnen we, volgens mij, niet meer krijgen. Blauwe lucht en witte wolken 

dat is wat we graag zien op zaterdag. Naast een vitessevlucht was zaterdag ook de aftrap 

van het dagfondseizoen met een vlucht vanuit Issoudun. De liefhebbers van de Madese 

Bond hadden weer massaal ingekorfd voor deze tijd van het jaar want met 364 duiven voor 

Pont St. Maxence en 273 duiven voor Issoudun was er weer sprake van erg mooie 

aantallen. 

 

Glorieus winnaar van het afgelopen weekend was Rienus Norbart, onze overijverige 

secretaris, want hij wist niet alleen op Pont te zegevieren ook Issoudun werd een 

overwinning voor hem. In de ochtend kwam zijn 21-935 als eerste weer terug op zijn hok in 

Made. De doffer is gekweekt uit een doffer van Stef Bals uit Wouw en de 301-duif van 

Danny marijnissen uit Made.  We weten dat Rienus een aantal jaren geleden het roer heeft 

omgegooid en zich volledig is gaan focussen op de marathonvluchten en ook met veel 

succes. De laatste tijd heeft hij toch weer wat sneller soort aangeschaft en je ziet hij is het 

spelletje, ook op deze discipline, nog niet verleerd. Zoals hierboven al werd geschreven was 

een van zijn duiven ook de snelste op de dagfondvlucht vanuit Issoudun en wel zijn 20-168. 

En ook in groter verband betekende dit een pure kopprijs want een 6e plek in Brabant2000 

was vroeger gewoon een teletekstvermelding. Wel mooi om ook te vernoemen is dat 

Broertje Godschalk op ditzelfde concours een zeer fraaie 8e plek behaalde met een duif uit 

hetzelfde koppel van Rienus.  Dit koppel bestaat uit een doffer van Rienus zijn oude soort 

maal een duivin van, opnieuw, Stef Bals. Winnen valt niet mee en dan ook nog twee keer op 

een dag, geweldig. Rienus van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. 

De liefhebbers die op Pont st. Maxence de prijsnorm van 50% of meer behaalden: 

Frans Maas uit Wagenberg met 14/15 (volgende week die laatste ook klokken Frans), Dick 

Hoogkamer uit Made met 9/14, Sjef de Kort uit Oosterhout met 7/12, Anthony Schillemans 

uit Made met 25/34, Patrick van Bragt uit Made met 4/8, Jac, van Bijnen uit Made met 11/16 

en Broer Godschalk uit Made met 7/12. 

De liefhebbers die op Issoudun aan deze norm voldeden waren: 

Dick Hoogkamer uit Made met 10/20, Patrick van Bragt uit Made met 6/8 en Jac. van Bijnen 

uit Made met 4/7. 

 

 

De eerste 15 prijswinnaars uit Pont st. Maxence: 

1 R. Norbart; 

2, 6, 7, 11 en 15 F. Maas; 

3 en 9 D. Hoogkamer; 

4 J. de Kort; 

5 en 12 J. Verboven; 

8, 13 en 14 Ant. Schillemans; 

10 P. v. Bragt. 

 

 

 



De eerste 15 prijswinnaars uit Issoudun: 

1 en 13 R. Norbart; 

2 Br. Godschalk; 

3, 7, 9 en 15 D. Hoogkamer; 

4 en 5 P. v. Bragt; 

6, 10 en 12 Ant. Schillemans; 

8 en 14 Jac. v. Bijnen; 

11 A. Kuijpers. 

Volgend weekend staat er “slechts” 1 vlucht op het programma en wel die vanuit Sens. Zorg 

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


