
Eindelijk een keer mooi duivenweer en dat vertaalde zich in 2 mooie en eerlijke vluchten 

waarbij de duiven moesten opboksen tegen een Noordenwindje en er flink gewerkt moest 

worden. 

Grote winnaar op de natourvlucht vanuit Niergnies werd Frans Maas uit Wagenberg. Na de 

uitglijder op die moeilijke Pontoise heeft Frans zich weer op een geweldige manier herpakt 

met deze overwinning. Het was zijn 21-275 die zich als eerste liet registreren. Zij is 

gekweekt uit een doffer van J. Rekers uit Amersfoort waar Frans al meerdere bruikbare 

duiven uit gekweekt heeft en de moeder heeft Frans overgenomen van club- en 

plaatsgenoot Willem Eestermans toen die besloot zich te gaan richten op de 

overnachtvluchten. Die moeder was overigens als jonge duif 9e duifkampioen in rayon 3. 

Ook de andere duiven van Frans deden het na behoren want met een aantal kopprijzen en 

de helft van zijn ingekorfde duiven in de prijzen mag je toch spreken van een zeer mooi 

resultaat. Om je duiven binnen een week toch weer zo in de juiste vorm te krijgen moet je 

wel een vakman zijn. Wel geeft Frans aan dat deze overwinning eigenlijk op het conto van 

Ad kuijpers, eveneens uit Wagenberg, moet worden geschreven. In verband met de vakantie 

van Frans en zijn gezin heeft Ad de verzorging van de duiven afgelopen week op zich 

genomen en aan het resultaat gezien heeft hij dat met verve gedaan. Frans (en ook Ad) van 

harte gefeliciteerd met je zege en nog succes met de laatste vluchten. 

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

Anthony Schillemans uit Made met 20/35, Patrick van Bragt uit made met 7/14, Dick 

Hoogkamer uit made met 8/10 en tenslotte de winnaar van vorige week Henk van Kuijk uit 

Geertruidenberg die een schitterende 15/16 liet optekenen. Super. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 627 duiven ingekorfd door 26 liefhebbers: 

1, 5, 7, 11, 15, 19 en 23 F. Maas; 

2 en 12 Comb. Pals-Luijten; 

3 en 6 J. Verboven; 

4, 9, 14 en 25 A. v. Opdorp; 

8, 18 en 22 Ant. Schillemans; 

10 P. v. Bragt; 

13, 16 en 21 H. v. Kuijk; 

17 Jac. Hanssen; 

20 A. Kanters; 

24 P. Nous. 

De Vlucht vanuit Melun werd een prachtige overwinning voor Louis de Heijde uit Made. Bij 

het lezen van deze naam zult u denken, dat is toch die liefhebber die regelmatig schittert op 

de grote fondvluchten en dat klopt. Louis heeft zijn jonge duiven echter geweldig in orde 

staan. Hij heeft dit jaar voor het eerst sinds 17 jaar weer zijn “oude” systeem van de jonge 

duiven opgepakt en dit betekent verduisteren zodat ze  met een volledig verenpak aan de 

wedvluchten kunnen deelnemen en je ziet het resultaat. Het was zijn eerstgetekende met 

ringnummer 21-019 die de overwinning voor Louis pakte. En dit doffertje stond niet voor 

niets bovenaan de inkorflijst want, wanneer ik het goed gezien heb, is dit reeds zijn vijfde 

prijs waarbij 4 prijzen minimaal 1/10 zijn gewonnen. Hij speelde vorige week een 3e prijs en 

wanneer hij was binnengekomen had hij, volgens Louis, nog tweemaal bij de eerste 10 

gezeten. Een echte dus. De winnaar is gekweekt door broer Cor uit Made uit een doffer uit 

de Harry-lijn van Jan Hooymans en de moeder is die goeie 33-duif, rechtstreeks W. de 

Bruijn. Zij vloog zelf 4 maal de eerste prijs. Een stamboom om van te smullen dus. Het is, 

volgens mij, de eerste overwinning van Louis sinds hij de overstap maakte van 

Geertruidenberg naar onze club. Om op een dergelijke vlucht een overwinning te pakken 



moet je over klassemateriaal beschikken wat ook nog geweldig in orde is en dat is bij Louis 

zeker het geval. Louis van harte gefeliciteerd met deze geweldige overwinning. 

De liefhebbers die voldeden aan de 50% norm waren: 

Rienus Norbart uit Made met 6/12, Jac. van Bijnen uit Made met 9/14, Patrick van Bragt uit 

Made met 10/14 en Jo Verboven uit Made met 6/10. 

De eerste 20 prijswinnaars tegen 282 duiven ingekorfd door 17 liefhebbers: 

1 L. de Heijde; 

2, 4 en 16 R. Norbart; 

3, 13, 18 en 20 Jac. v. Bijnen; 

5 en 12 Ant. Schillemans; 

6, 7, 10, 11 en 19 D. Hoogkamer; 

8, 9 en 15 P. v. Bragt; 

14 A. Kanters; 

17 Comb. Pals-Luijten. 

Nog 2 weekenden en dan zit het seizoen er weer op. Wanneer u de laatste kansen nog wil 

grijpen moet u ervoor zorgen dat uw favorieten er klaar voor zijn. Allemaal veel succes.  


