
Samenspel De Kempen 
 

          DUIVENSPORT ..... FIJNE HOBBY!! 
 
 
 
 

Zege op Issoudun in Samenspel De Kempen voor familie Keeris 
De eerste eendaagse fondvlucht 2019 werd 
onder veranderlijke omstandigheden afgelegd. 
De duiven stonden in Issoudun (550 km) en op 
zaterdag kon er al vroeg gelost worden. Op het 
moment dat ze thuis verwacht werden, bleek dat 
de duiven onderweg links en rechts met 
behoorlijk pittige buien te maken hadden 
gekregen. Dat is er waarschijnlijk ook de 
oorzaak van dat de gevlogen snelheid van de 
kortere vlucht vanuit Chimay bij lange na niet 
behaald werd. De duiven bleven eigenlijk dus te 
lang weg. Om 14.17.45 uur dook er bij de 
familie Keeris in Knegsel een duif vanuit de 
hoge lucht neer. In heel Afdeling Oost-Brabant 
was er op dat tijdstip nog geen duif 
geconstateerd. Nu zijn ze de laatste jaren daar 
wel gewend aan keivroege duiven. Zo hadden ze 

vorige week op Sezanne ook de snelste duif van de hele afdeling tegen 12949 medestrijders, 
maar om een week later zo’n stunt te herhalen, kwam niet direct in hen op. Toen er maar geen 
snellere duiven bekend gemaakt werden, begon het angstvallig afwachten op de tijden uit alle 
andere hoeken van de afdeling. Uiteindelijk bleek eerst dat er in de hele Kempen geen snellere 
duif gevallen was en dus behaalde deze doffer een schitterende zege tegen 649 duiven van 50 
Kempische liefhebbers. Maar ook in heel Afdeling Oost-Brabant vloog er geen snellere van de  
5267 duiven en zo werd de stunt van de week ervoor gewoon herhaald!  
Ook diverse andere Kempische liefhebbers hadden vroege duiven op deze vlucht. In het 
bijzonder zette buurmannen vader en zoon Geudens eveneens een schitterende reeks neer. In de 
top tien van de afdeling zijn de plaatsen 1,4,5,10 voor liefhebbers uit de Kempen!  
 
De kop van de uitslag luidt: 
1-7-20.A.A.N.Keeris Knegsel 2-9-12-13-15-24.W.&D.Geudens Knegsel 3.H.Kennis Hapert 
4.W.Lavrijsen Reusel 5.Wintermans&Den Hoed Eersel 6-16.A.v.d.Deen Hoogeloon 8-
18.Fam.v.Limpt-De Prut Reusel 10-19. H.&P.&G.de Lau Eersel 11.J.v.d.Wijdeven Casteren 
14.C.Schaapsmeerders Lage Mierde 17-21.Comb.v.d.Wiel-Schreuder Luyksgestel 
22.J.Vorstenbosch Duizel 23.J.Antonis Bergeijk 25.H.Gruijters Luyksgestel 
  


