
Bergerac werd een zege voor de 18-192 van Jo Verboven uit Made. Ook in de hele sector 1, 

een gebied wat zich uitstrekt over de provincies Zeeland, Brabant en Limburg zaten er geen 

snellere. Een geweldige prestatie. Het was de eerstgetekende van Jo die deze prachtige 

zege op haar naam schreef. Zij, het is een duivin, werd ingekorfd op 10 dagen broeden. Ze 

is gekweekt uit duiven die Jo heeft gehaald bij Jan Antonissen uit Rucphen en die had ze op 

zijn beurt weer aangescahft bij Nico v.d. Rijt uit Tilburg. Jo was om 5.00 uur opgestaan en 

toen kwam het water met bakken uit de hemel en hij verwachtte geen duif thuis te krijgen 

met dit weer. Toen hij zijn computer aanzette zag hij echter, tot zijn grote schrik, dat er al 

veel duiven gemeld waren. Hij ging toen voor de zekerheid ook op zijn module kijken en 

kreeg toen pas in de gaten dat er bij hem zelf ook midden in de nacht een duif was gevallen 

met bovenstaand resultaat als gevolg. Na zijn zege eerder dit jaar op St. Vincent toont Jo 

aan dat hij zijn plaats aan de top binnen het fondwereldje weer helemaal terug veroverd 

heeft. Het knappe is dat hij zijn 2 zeges behaald heeft onder zeer verschillende 

weersomstandigheden. Bij de vlucht uit St. Vincent vlogen de duiven nog geen 60 km per 

uur terwijl de winnende duivin van Jo vanuit Bergerac nog dezelfde dag zijn winnares klokt. 

Jp van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie. 

Er waren op deze vlucht 3 liefhebbers die voldeden aan de minimaal 50% prijsnorm en dat 

waren Rex de Leeuw uit Made met 14/26, Eric Domenie 1/2 en Patrick van Bragt die zijn 

enige ingekorfde duif pakte en op deze manier zelfs 100% prijs had. 

De eerste 10 prijswinnaars tegen 204 duiven ingekorfd door 20 liefhebbers: 

1 J. Verboven; 

2 en 5 A. Kuijpers; 

3 en 10 L. de Heijde; 

4, 6 en 7 R. de Leeuw; 

8 C. Rovers; 

9 E. Domenie.  

De jonge duivenvlucht vanuit Quievrain werd gewonnen door Rienus Norbart, onze ijverige 

secretaris. Ik  oet eigenlijk zeggen opnieuw gewonnen want hij was zegevierde ook al vanuit 

Duffel 2 weken geleden. Nu pakte zijn 21-904 de zege. Rienus heeft zich al een aantal jaren 

meer en meer gespecialiseerd op het marathongebeuren na in het verleden grote successen 

te hebben gevierd op het kortere werk. Zijn jonge duiven bewijzen echter dat je ook met 

fondduiven je kunt meten met de liefhebbers van het “snellere” werk en niet alleen meten je 

kunt ze ook kloppen. Rienus bewijst dit met zijn overwinning. Rienus van harte gefeliciteerd 

met je overwinning en op naar de volgende. 

Zowel Jac. van Bijnen uit Made met 23/37 als Ad Kanters uit Lage Zwaluwe met 12/21 

voldeden aan de norm van 50% of meer prijs. 

De eerste 25 prijswinnaars tegen 627 duiven ingekorfd door 22 liefhebbers: 

1 en 21 R. Norbart; 

2, 15, 17 en 19 D. Hoogkamer; 

3 en 20 L. de Heijde; 

4, 5, 9, 10, 12, 22 en 23 Jac. v. Bijnen; 

6 J. de Kort; 

7 A. Kanters; 

8 en 11 M. Commeren; 

13 en 14 Jac. Hanssen; 

16 H. v. Kuijk; 

18 F. Maas; 

24 en 25 Comb. Pals-Luijten. 



Volgende week staat er opnieuw een vlucht voor de jonge duiven op het programma. 

Tijdens het maken van dit stukje was echter nog niet helemaal duidelijk welke vlucht dit zou 

gaan worden. Hopelijk krijgen de jonge duiven een keer te maken met mooie 

weersomstandigheden zodat er geen al te grote verliezen meer komen. Zorg er dan ook 

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


