
Nadat de duiven, en duivenliefhebbers,  al meerdere weken af te rekenen hadden met erg 

matige weersomstandigheden waren de weergoden ons ditmaal goed gezind. De duiven 

konden dan ook al om 7.30 uur gelost worden in Sens om aan hun terugreis te beginnen. 

Zoals praktisch altijd met dit weer zijn het nog meer de liefhebbers die hun duiven in 

uitstekende conditie hebben die de uitslag domineren. 

Een van die liefhebbers is zeker Dick Hoogkamer uit Made die met zijn jaarling doffer 20-769 

met de overwinning aan de haal ging. Het was reeds de derde overwinning van Dick dit 

seizoen en dit geeft wel aan dat de duiven van Dick super in orde staan. De winnaar van 

deze week is gekweekt uit zijn ‘Grijze’ en dit is soort van Cor de Heijde Made, terwijl zijn 

moeder de “813” komt uit een bewezen kweekkoppel nl. doffer van Luc. de Jongh uit Made 

maal duiven Dick Leeuwerke uit Klaaswaal. Deze “813” heeft voor Dick ook vele kopprijzen 

behaald en de winnaar van deze week heeft het dus niet van vreemden.  Hijzelf behaald 

overigens dit seizoen ook al een kopprijs op Peronne en Dick had hem vorige week niet 

ingekorfd omdat hij een klein beetje mank liep. Dick had op deze vlucht 10 duiven mee, tw 2 

doffers en 8 duivinnen en behaalde 7 prijzen. Het vreemde voor Dick was wel dat de 2 

ingekorfde doffers voorop kwamen terwijl in de regel Dick zijn duivinnen iets beter naar huis 

komen.  De kwaliteit en vorm tellen en die zijn op dit moment bij Dick duidelijk aanwezig en 

in orde en ik twijfel er dan ook niet aan dat dit niet het laatste stukje zal zijn wat ik over Dick 

moet schrijven. Dick van harte gefeliciteerd met je 3e zege dit seizoen. 

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

Patrick van Bragt uit Made met 4/6, Frans Maas uit Wagenberg met ⅝ en tenslotte Adje van 

Heijst uit Lage Zwaluwe met een keurige 3/5, nu nog een klein beetje vroeger Ad en dan is 

het helemaal super.  

De eerste 20 prijswinnaars tegen 314 duiven ingekorfd door 24 liefhebbers: 

1 en 12 D. Hoogkamer; 

2, 13, 16 en 17 P. Nous; 

3 A. v. Opdorp; 

4, 5 en 15 P. v. Bragt; 

6 M. Commeren; 

7, 10 en 11 J. de Kort; 

8 Jac. Hanssen; 

9 F. Maas; 

14 Comb. Pals en Luijten; 

18, 19 en 20 Ant. Schillemans. 

Volgend weekend staan er weer 2 vluchten op het programma en wel Argenton en Pont st. 

Maxence. Hopelijk blijft dit goede weer aanhouden en kunnen we weer gaan genieten van 2 

mooie vluchten. Zorg er dan ook voor dat uw favorieten er klaar voor zijn en allemaal veel 

succes. 


