Ide Hoefs
kwam, zag en overwon!
Toen Ide Hoefs uit het Belgische Rekem over enkele jaren terug lid werd bij het samenspel
Maaskant was hij vrijwel voor iedereen een onbekende. Maar die onbekendheid veranderde al
heel gauw. In de nog korte periode dat hij als grensoverschrijdende liefhebber met zijn duiven
bij het SS-Maaskant te Stein speelt heeft hij zich reeds een roemrijke naam verschaft. De vele
overwinningen en de talrijke top uitslagen die hij behaalde bij het SS-Maaskant, bij de Wefo
en zelfs Provinciaal zijn daar de oorzaak van. Het afgelopen seizoen van 2018 stond hij ook
weer meerdere malen in de belangstelling door bijna op iedere vlucht van voren te zitten. En
wat heet van voren zitten? Bij het samenspel Maaskant wist hij met de oude duiven liefst vijf
keer zijn concurrenten buitenspel te zetten. Dat was op de vluchten Charleville-ReimsSezanne- Rethel en Lorris. Nog indrukwekkender werd dat door het feit dat ook niemand in
het sterke concours bij de Wefo op de vluchten van Sezanne op 6 mei en Lorris op 2 juni
tegen zijn cracks was opgewassen. Toen moesten respectievelijk 1878 en 1131 duiven die in
het concours waren de meerdere herkennen in zijn doffers met ring 7/1539250 en 7/ 1539268.
En dat is nog niet alles. Want op de vlucht Sezanne wist de 7/1539250 met zijn hokgenoot 6/
1796420 het goud en het zilver te winnen bij Limburg Totaal tegen 19.008 duiven en de
7/1539268 die leverde het kunstje om 14.064 duiven op Lorris achter zich te laten bij de
afdeling Limburg. Wie zich de moeite doet om via de uitslagen bij het SS- Maaskant te
weten wil komen wat de oogst van Hoefs met de oude duiven in 2018 is geweest die zal zien
dat hij op de 16 vluchten totaal 401 duiven heeft gezet en waarmee hij 242 prijzen wist te
winnen. Wat een prijzenpercentage is van 60,3%. Ter illustratie dan nog enkele uitslagen
behaald bij SS-Maaskant: Charleville 1125 duiven = 1-3-14-32-35-42 enz. (19 van 38),
Reims 1071 duiven = 1-5-10-21-31-37 enz. (20 van 35) , Sezanne 1279 duiven = 1-2-4-5-78-10-13-18 enz. (25 van 35), Sens 951 duiven = 3-5-7-8-9-10-11-13-14-17 enz. (25 van 32)),
Rethel 993 duiven = 1-15-16-17-19-21-22-26-30-enz. ( 24 van 28) , Lorris 910 duiven = 1-719-24-33-45-78 enz. (13 van 26). Wat mag hieraan toegevoegd worden? “ Zet een goede
melker met goede duiven neer waar je wilt, en wat je ook doet om hem er uit te spelen, hij
zal echter altijd zijn prijzen blijven winnen “. Zo is het en niet anders! Om het kort samen te
vatten klinkt bij de Limburgse liefhebbers de naam van Ide Hoefs nu al enkele jaren als een
spreekwoordelijke klok. En zo zal het ook ongetwijfeld blijven. In vroeger jaren speelde Ide
samen met zijn vader en ook toen waren hun resultaten uitstekend. Toen vader Hoefs
jammerlijk kwam te overlijden kwam Ide er alleen voor te staan. Met de nodige zorg werd
daar tegen opgekeken. Omdat de dagelijkse arbeid van Ide bij zijn werknemer te Lanaken niet

direct de tijd boden om de duiven optimaal te verzorgen. Daar hij als productieoperator in
continudienst werkt, inclusief de weekends, is de regelmaat bij het soigneren van zijn duiven
niet direct altijd op vaste tijdstippen. Het kost hem ieder seizoen de nodige verlofdagen om
zijn duiven te gaan inkorven ofwel thuis te zien komen van de wedvlucht. Toch is de 50 jarige
Ide Hoefs gezien zijn prestaties van de laatste jaren helemaal doorgestoten naar de top op
regionaal en provinciaal gebied. Dat hij daar ook heel wat kampioenschappen wist te winnen
dat is meer dan logisch. De laatste maanden is hij heel wat keren, her en der, het ereschavot
op gegaan voor een huldiging. Een bewijs dat zijn duiven klasse bezitten. Met een gerust hart
mag gezegd worden dat Ide Hoefs een ware kampioen is. Daar valt niks aan af te dingen.
Door niemand en iedereen. Met zijn klasse duiven, die hij kweekte uit het soort duiven van
onder andere Sjef Schabon uit Neeroeteren, Camiel Nulens uit Koersel, Jozef Lenaerts uit
Gorsem, John op de Beke uit Rekem, en vooral uit duiven van Jos Goessen uit Gronsveld, is
het hem gelukt om een kampioenskolonie te formeren. En stil zitten doet Ide allerminst. Om
op sterkte te blijven en te pogen om nog betere duiven te krijgen dan die hij al bezit, heeft hij
zich laatstelijk duiven gehaald bij het top duo Vanoppen-Luyten in Herk de Stad. Dat zegt
meer dan genoeg. Ik ben er van overtuigd dat degene die met Ide Hoefs de komende
seizoenen kan wedijveren dat die op het erepodium zal komen. Dat is geen flauwe kul.
Pie.

