
Broer Godschalk uit Made had mooiste duif van de tentoonstelling 

Op de eerste plaats wil ik u bij deze een mooi maar vooral gezond 2020 toewensen   en dat alle 

dingen die u zich wenst ook gaan uitkomen. Op zaterdag 28 december 2019 hield de MBvP haar 

jaarlijkse  tentoonstelling. Hoewel het altijd beter kan was er toch veel animo om hieraan deel  te 

nemen. Er waren 4 klassen tw oude doffers, jonge doffers, oude duivinnen en jonge duivinnen. De 

duiven werden vakkundig beoordeeld door dhr. Jan Polak uit Lage Zwaluwe. Aan het eind van de 

keuring konden de verschillende klassementen worden opgemaakt. Per categorie waren er 3 

prijswinnaars: 

Oude doffers:                                                         Oude duivinnen: 

1. Br. Godschalk                                            1. Comb. De Peyper-Bundz 

2. Br. Godschalk                                            2. Comb. Pals-Luijten 

3. A. van Heijst                                               3. A. van Heijst 

Jonge doffers                                                           Jonge duivinnen 

1. Comb. De Peyper-Bundz                          1. A. van Heijst 

2. Ant. Schillemans                                        2. C. Rovers 

3. Ant. Schillemans                                        3. Ant. Schilllemans 

Daarnaast waren er ook nog 4 eervolle vermeldingen voor duiven die  het podium net niet haalden 

en deze waren voor A. Kuijpers, Comb. De  Peyper-Bundz, Chr. Dudok en Br. Godschalk.  Zij werden 

verrast met een mooie drinkbak gemaakt door Chr. Dudok waarvoor onze dank. Tenslotte werd ook 

de mooiste duif van de tentoonstelling gekozen en grote winnaar werd hier Broer Godschalk uit 

Made met zijn 16-402. Dat mooi en goed hier perfect samen gaan  bewijst deze prachtige doffer 

want in het afgelopen vliegseizoen wis t hij ook maar liefst 9 prijzen te behalen. Een geweldig 

resultaat voor een van de oudste leden van onze vereniging die ook tijdens de vluchten nog een 

geduchte tegenstrever is. Daarnaast zorgt hij er ook mede voor dat ons lokaal na elke activiteit weer 

schoon en opgeruimd is. Broer je hebt bewezen dat je duiven weer tiptop in orde staan voor het 

komende seizoen, proficiat en veel succes. 

De huldiging vond in de middag plaats en tevens werd er een kleine bonnenverkoping gehouden van 

alle 1e kampioenen en de 3 eerste generaal kampioenen van onze vereniging.   Het was gezellig druk 

en de tentoongestelde duiven konden op voldoende belangstelling rekenen.  Ook de 

bonnenverkoping verliep uiterst succesvol zodat onze penningmeester weer tevreden kon zijn. 

Al met al mogen we weer spreken van een geslaagd e activiteit en kunnen we ons gaan opmaken 

voor het nieuwe vliegseizoen. Hopelijk  zijn de weergoden ons dit jaar iets beter gezind dan vorig jaar 

en blijven we bespaard van verliezen. Iedereen veel succes met de kweek en tot een volgende 

bijdrage. 


