
NIERGNIES 30-04-2022 

 

Sjef de Kort winnaar vanuit Niergnies 

 

Opnieuw werden wij als duivenliefhebbers op onze wenken bediend met mooi weer. De 

duiven konden weer tijdig gelost worden voor een vlotte terugreis. Het was weer wel werken 

geblazen voor onze gevleugelde vrienden maar dat deert hen niet. 

 

Winnaar was deze week Sjef de Kort uit Oosterhout met de doffer met ringnummer 20-899. 

Deze doffer wordt op totaal weduwschap gespeeld. Sjef heeft praktisch alleen maar duiven 

van zijn vrienden uit Oosterhout Dries, Gert en Danny de Hoogh maar dit is een van de 

weinige duiven op zijn hok die geen De Hooghbloed in zijn aderen heeft.   Zijn vader is een 

zoon van de “57”, een superkweker, van Patrick van Bragt en deze is aangekocht op een 

verkoping tbv een kampioenendag. De moeder heeft Sjef gratis bekomen van Cor de Heijde 

en is daar gekweekt uit een broer maal een zus van de beroemde “Harry” van Jan 

Hooymans. De winnaar was vorig jaar Sjef zijn beste oude duif maar had dit jaar nog niks 

laten zien vandaar dat hij ook niet bij de aangewezen duiven stond. Hij verspeelde nog wel 

wat tijd maar had gelukkig genoeg voorsprong opgebouwd om te kunnen zegevieren. Sjef 

had niet verwacht dat hij deze vlucht zou gaan winnen want, met name, de doffers trainen 

door de week niet zoals ze eigenlijk moeten doen en dat het nog niet helemaal goed zit met 

de vorm bewijst ook zijn prijspercentage want 7/17 in de prijsverhouding 1:3 is niet geweldig. 

Hier zal nog flink aan gesleuteld moeten worden. Deze zege maakt echter veel goed en 

hopelijk komen de betere series in de toekomst nog. Proficiat. 

Veel dezelfde namen als de afgelopen weken bij de liefhebbers met een prijspercentage van 

minimaal 50%: 

Dick Hoogkamer uit Made met 29/35, Patrick van Bragt uit Made met 12/17, Frans Maas uit 

Wagenberg met 13/14 (net geen clean sweep Frans), Cor de Heijde uit Made met 14/22, 

Anthony Schillemans uit Made met 35/46, Broertje Godschalk uit Made met 12/17, Henk van 

Kuijk uit Geertruidenberg met 10/12, Ad Kanters uit Lage Zwaluwe met 10/18 en tenslotte 

Jac. Hanssen uit Geertruidenberg met 6/10. 

De eerste 25 prijsduiven tegen 734 duiven: 

1 en 12 J. de Kort; 

2, 9, 13, 16, 19 en 22 D. Hoogkamer; 

3, 5, 7 en 17 P. v. Bragt; 

4 en 18 F. Maas; 

6 en 10 R. Norbart; 

8 L. de Heijde; 

11 C. de Heijde; 

14, 20, 21 en 23 Ant. Schillemans; 

15 Br. Godschalk; 

24 en 25 P. Nous. 

Hopelijk krijgen we volgend weekend opnieuw mooie weersomstandigheden en dan gaan 

onze duiven naar Mourlincourt. Er is op deze vlucht weer een mooi levensmiddelenpakket te 

verdienen dus zorg ervoor dat uw favorieten er klaar voor zijn. Allemaal veel succes.  


