
Bergerac/Monpazier en Niergnies 30-07-2022. 

 

Overwinningen voor Rex de Leeuw vanuit Bergerac/Monpazier en Dick Hoogkamer vanuit 

Niergnies. 

 

Dit weekend stonden er 2 vluchten op het programma. Het overnachtseizoen werd 

afgesloten met de vlucht vanuit Bergerac/Monpazier, die op vrijdag kon worden gelost en de 

derde jonge duivenvlucht van het seizoen vanuit Niergnies. Opnieuw werden we verwend 

met mooi weer en tot op heden mogen wij als duivenhouders over het weer weinig tot geen 

reden tot klagen te hebben. Bergerac werd toch wel wat zwaarder dan velen verwacht 

hadden. De vlucht voor de jonge duiven daarentegen verliep, voor de meesten althans, 

voorspoedig.  

Winnaar van de laatste overnachtvlucht werd onze voorzitter Rex de Leeuw. Zijn nestdoffer,  

met ringnr. 21-441, ingekorfd op een jong van 5 dagen,  bleef het pak voor en zodoende 

mocht Rex dit seizoen voor de eerste maal met de bloemen zwaaien. Hij is gekweekt uit 

“Bertus”, was zelf de eerste Nederlandse duif op internationaal Narbonne en hierin zit soort 

van Jellema en d’n “Ad” stamdoffer van Rex. De moeder is dan weer een grijze duivin, 

rechtstreeks Cor de Heijde uit Made. Hoewel de duiven van Rex het afgelopen seizoen goed 

hun prijzen hebben gepakt was hij wel beter gewend gezien de grote successen die hij 

afgelopen jaren behaalde. Een zege boeken op de laatste vlucht blijft echter bij iedereen 

hangen. Ook zijn totaalscore was dik in orde met een fraaie 9/17. Daarnaast behaalde Rex 

op dezelfde dag ook een schitterende 2e plaats op nationaal Narbonne. Een super zaterdag 

voor Rex dus en wellicht kan hij op de allerlaatste marathonvlucht vanuit Perpignan nog een 

keer vlammen. Rex van harte gefeliciteerd met deze zege en veel succes op de laatste 

vlucht.  

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

John van Bragt uit Breda met 4/6, Broer Godschalk uit Made met 2/3 , Ad Kuijpers uit 

Wagenberg met 5/7 en Willem Eestermans uit Wagenberg met 5/10. 

 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 173 duiven: 

 

1, 4 en 7 R. de Leeuw; 

2, 6 en 9 C. de Heijde; 

3 J. v. Bragt; 

5 A. Kuijpers; 

8 L. de Heijde; 

10 Br. Godschalk. 

 

De derde jonge duivenvlucht van het seizoen werd gewonnen door Dick Hoogkamer uit 

Made met zijn 22-226. Dit betekende alweer de vijfde zege dit seizoen waarvan de tweede 

bij de jonge duiven. Het was deze keer een donker duivinnetje wat als eerste over de meet 

kwam. Dick heeft dit duifje, samen met nog enkele anderen, aangeschaft bij Comb. Vierhout 

uit Nunspeet. In haar aderen stroomt het bloed van duiven van Ton v.d. Hoogen uit Gouda 

en Peter v.d. Merwe v/h Dordrecht en nu Zwijndrecht. Tot nu toe zijn de jonge duiven van 

Dick in een geweldige vorm wat resulteerde in 2 overwinningen en schitterende series want 

nu ook weer maakt hij met 27/35 een superscore. De jonge duiven van Dick zitten gewoon 

allemaal bij elkaar en hij beschikt ook niet over de ruimte om ze te scheiden. Het gaat op 

deze manier goed dus waarom veranderen. Wij als leden van de MBvP zullen dan ook alle 



zeilen moeten bijzetten om Dick te kunnen volgen laat staan te kunnen kloppen met de 

jonge duiven. Dick van harte gefeliciteerd met deze prachtige uitslag en zie ze zo te houden. 

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

Sjef de Kort uit Oosterhout met 11/21, Frans Maas uit Wagenberg met 15/25, Patrick van 

Bragt uit Made met 12/19, Jac. van Bijnen uit Made met 5/9, Jac. Hanssen uit 

Geertruidenberg met 9/17 en Louis de Heijde uit Geertruidenberg met 15/25. 

 

De eerste 25 prijswinnaars op deze vlucht: 

 

1, 4, 5, 13, 14, 22, 23 en 24 D. Hoogkamer; 

2 en 7 J. de Kort; 

3, 8, 18, 19 en 20 F. Maas; 

6 en 12 P. v. Bragt; 

9, 11 en 21 P. Nous; 

10 Comb. Pals-Luijten; 

15 en 16 A. Kanters; 

17 R. Norbart; 

25 Jac. v. Bijnen. 

 

Volgend weekend staat er een vlucht op het programma en vanuit Morlincourt. Zorg er weer 

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


