WEFO-LIMBURG

Een onvergetelijke dag was de Kampioenenhuldiging 2017 van de WEFO!
Een duivenfeest die weer spetterde van enthousiasme!
Op de zaterdagavond van 21 oktober konden veel duivenliefhebbers, en zeker de Wefo
kampioenen van het afgelopen seizoen, hun hart ophalen. Want op die avond huldigde het
bestuur van de Wefo de kampioenen en de wedvlucht winnaars en de vele andere liefhebbers
die de een of andere ereprijs hadden gewonnen. En wat hield dat nog meer in? Het was een
gezellig treffen. Want de talrijke liefhebbers die aanwezig waren die hadden zich onder
mekaar heel veel te vertellen. Iedereen had wel een verhaal over het seizoen van 2017. Zo
werden tijdens de pauzes van het huldigen en het uitreiken van de bekers en ereprijzen aan de
winnaars allerlei kampioensinspiraties en verwachtingen voor het komende seizoen
besproken. En waar gebeurde dat? In Elsloo! In de prachtige accommodatie van het
“Maasland Centrum” wist het bestuur van de Wefo ook nu weer alle aandacht van de zaal
volledig op de kampioenen te richten en ook op de prijswinnaars van de extra ereprijzen die
via de sponsors in het prijzenpakket waren gebracht. Al degene die op de bühne werden
geroepen om te worden geëerd die werden onder een enorm en geestdriftig enthousiasme van
de aanwezigen in de zaal toe gejuicht. Voordien, het was tegen 17.30 uur, had de voorzitter
Huub Nijsten het feest geopend. Dit gebeurde een half uur later dan was gepland met als
reden dat wegomleidingen menige bezoeker verhinderde om voor 17.00 uur aanwezig te
kunnen zijn. In geen geval heeft dit de pret gedrukt. Net als de andere keren begroette de
voorzitter bij de opening alle aanwezigen heel hartelijk en maakte een uitzondering op de
regel om de eregasten, te weten de afgevaardigden van het bestuur van de Limburg en de
trouwe sponsors van de Wefo, met name de heren van de Firma Havens Duivenvoer, van
Bony Farma van Dr. Boskamp uit Beek en van Duiven Kweekcentrum Simons te Randtaal
apart te begroeten. Er aan toevoegend sprak hij dankbare woorden uit aan het afdelingsbestuur
Limburg voor de fijne samenwerking die de Wefo in het afgelopen seizoen met hun heeft
gehad en met nog meer klem dankte hij de voornoemde sponsors voor de vele doeltreffende
en waardevolle prijzen die ze van hun geschonken hadden gekregen. Hij deed dat niet alleen
met woorden maar ook met zijn handen. Breeduit wees hij naar het brede scala aan
duivenartikelen die als ereprijzen aan de winnaars zouden worden uitgereikt. Hij had zijn
dankwoorden nog niet goed en wel uitgesproken of hij kreeg grote bijval. De hele zaal bracht
de handen op mekaar wat uitgroeide tot een warm applaus als waardering voor de sponsors.
Na het verstommen van het applaus wenste hij iedereen dan ook een bijzondere gezellige
avond toe. Nadat de man van de muziek, J. van Kempen uit Roermond, enige muziekjes ten
gehore had gebracht werd begonnen met het huldigen van de kampioenen. De spits werd
afgebeten door de heren van de Fa.Havens. Die huldigden de liefhebbers die winnaar werden
van zakken duivenvoer van hun Firma. Ze deden dat met veel animo, en de lovende woorden
die winnaars daarbij kregen, die werden met voelbaar respect uitgesproken. En wat hadden ze
als extra in petto? De winnaars van de competitie over de vluchten met een morgenlossingen
en van de middaglossingen, die kregen een modieuze Havens-Body- Warmer aangetrokken.
Het waren Roy Abels uit Munstergeleen en M.Wetemans uit Kelpen-Oler die in deze out-fit
met de nodige trots hun hulde op het erepodium kregen. Het was groots! En zo ging het steeds
verder. Met geregelde tussenpozen kwamen de kampioenen en prijswinnaars op de bühne om
met lauweren te worden getooid. De voorzitter Huub Nijsten deed dat nu ook weer in zijn
eigen joviale en sportieve manier. Hij weet waar over hij praat. Onder andere over de moeite
en inzet die de liefhebber moet leveren om een vlucht te winnen of een kampioenschap te
behalen. En met die kennis in zijn bagage wist hij bij de huldigingen iedere winnaar en

kampioen te beroeren en tegelijk ook de toeschouwers mee te krijgen in zijn overtuiging. Het
vele applaus dat dan ook iedere keer voor een laureaat werd uitgebracht dat was ook goed
raak. Dan denderde het in de zaal! En zo verstreek de hele avond in een sfeer die hemels was.
Een sfeer die kenmerkend is voor de kampioenendag van de WEFO. Iets exclusiefs ! Zoals al
die vele andere kampioenenshows van de Wefo was het huldigen van WEFO-Cup winnaars
en van de Marathon kampioenen van Limburg ook nu weer een apart blijspel. Want het
winnen van deze titels, en met de strijd er om heen, dat is iets zeer aparts. Een gevecht om het
allerhoogste. Voor de begeerde Wefo-Cup streden drie liefhebbers die de staat van vedetten
reeds lang dragen. Het waren respectievelijk de Familie Jacobs uit Beek, B.Martens & Zoon
uit Elsloo en Harie Winkens uit Itteren, en die zich ook in deze volgorde klasseerden. Het is
een strijd tussen drie reuzen geweest. Al niet minder was ook de concurrentie en de slag om
het Limburgs Marathon Kampioenschap. Ook om deze titel streden drie giganten een felle
strijd. En dat waren J.Corstjens uit Thorn, P.Benders uit Blerick en C.Kurvers uit
Panningen. Drie liefhebbers die reeds veel roem op de verre vluchten wisten te behalen. En
voor dit kampioenschap was het J. Corstjens, die in een bitter hard gevecht met de twee
rivalen, als winnaar eindigde. En het huldigen van de genoemde winnaars dat oversteeg al
andere huldigingen. Met trots en met de flair, en omhangen met het nationale erelint, kregen
die mannen een eer toe toegezwaaid die zijn gelijke niet kende. Zichtbaar roerend was het
toen bij deze ceremonie alle toeschouwers staande en uit volle borst het Limburgs Volkslied
mee zongen. Dat was zeer indrukwekkend. Buiten de huldigingen had de avond nog meer
amusante dingen op het programma. Zo als een tombola met mooie prijzen met als hoofdprijs
een waardevolle en luxueuze terrasverwarming. En niet alleen amusant maar ook nog verrekte
lekker was het koud en warm buffet. Wat de koks van het Maasland Centrum op een 10 meter
lange tafel hadden geserveerd dat had zo’n variëteit, en het oogde zo lekker, dat men van alles
iets op het bord wilde schappen. Maar daar was het bord te klein voor. En omdat er genoeg in
voorraad was lieten de echte fijnproevers zich nog maar eens ’n bord vullen. De kunst van de
kok werd alle eer aangedaan. Ook de bonnenverkoop, waar voor de 47 schenkingen tot 22.30
uur mocht worden geboden, die bracht in totaal 4240,= euro op. De hoogste biedingen werd
gedaan op een duif van Thei Daalmans uit Elsloo voor €.260.= , voor een duif van Huub
Nijsten uit Geulle €.250,= en voor een duif van de frisse Limburgse Marathon kampioen
J.Corstjens uit Thorn eveneens €.250,=. De klok die liep al naar middernacht toen de
voorzitter de kampioenendag sloot. Hij bedankte alle liefhebbers die iedere seizoen weer
trouw deelnamen aan de wedvluchten van de WEFO en hij hoopte dat iedereen die aanwezig
was geweest een fijne en gezellige avond had gehad. En hiermee kwam het einde van het
WEFO seizoen van 2017. Met een slot dat weer formidabel is geweest. Het bestuur van de
Wefo, met Huub Nijsten en Frans Wautlé aan het hoofd die hebben weer bereikt wat hun
doelstelling was. Omdat ze hun kampioenen en de diverse andere winnaars van ereprijzen
weer een eervolle en waardige huldiging hadden kunnen geven. Ik permitteer me de vrijheid
om namens alle liefhebbers te zeggen; Heren bestuurders van de WEFO, het was weer
formidabel en hiervoor bedankt en onze grote complimenten.
Pie Schepers.

