Wil Dircks te Maria-Hoop
Al jaren aan de fond-top!
Het is Wil Dircks uit Maria-Hoop die al heel wat jaren aan de top staat bij het spel op de grote
fond. Dat het is het afgelopen seizoen van 2018 alweer gebleken. Voor een massa liefhebbers
die in deze categorie spelen is dat ook bekend. Geen nieuws is het dus dat hij één van de
bekendste fondspelers van Limburg is. In de concoursen bij de Roerstreek en de Wefo is hij
wel een van de betere spelers op dit gebied. Zo werd hij in het samenspel Roerstreek, in de
categorie overnachtingsvluchten, 3e kampioen, 2e kampioen on-aangewezen en 1e
kampioen aangewezen. En bij de Wefo werd dat 2e kampioen in de klasse 1e en 2e
getekende duiven grote fond, 2e kampioen Marathon van Limburg en 4e kampioen bij
Auto Marathon van Limburg. Het is de moeite waard geweest om van deze liefhebber, na
dat ik zijn prestaties bij de Roerstreek en de Wefo van het vorige seizoen weer eens had
bekeken, om aan mijn bureau te gaan zitten en dit in een leesbaar stukje om te zetten. Ik

herinner me zijn woorden nog toen ik hem aan de lijn had bij zijn Wefo en Provinciale
overwinning op Bergerac van 28 juli. Ik vroeg hem toen of hij zijn winnende doffer iets
extra’s had gegeven. Dat was een stomme vraag van me natuurlijk. Op die vraag moest Wil
hartelijk lachen. Als je geen goede duiven bezit en daarbij geen goed hok en geen serieuze
liefhebber bent, dan kun je het vergeten zegt hij. Al het andere dat heeft geen enkele invloed
op het presteren met de duiven. Vervolgens zei hij dat die “extra’s “ ( als die er zijn) dingen
zijn die de inspanningen nooit belonen. Daar draaide hij niet om heen. Zo als de droom van
elke melker is om een provinciale overwinning te behalen zo was ook de droom van Wil
Dircks. En de verwezenlijking daarvan doet de liefhebber dan in een roes leven. En op 28 juli
kon Wil Dircks de hemel van het geluk in dansen. Omdat hij het klaar speelde om op de
vlucht Bergerac alle deelnemers van Limburg het nakijken te geven. Toen Wil zijn 10 duiven
voor Bergerac inkorfde had hij geen idee wat hem te wachten stond. Maar innerlijk voelde hij
dat het moment van een vroege prijs er aan zat te komen. Althans dat was een hoopvol gevoel.
De ervaring die leerde hem dat je als fond speler wel eens in een flow komt te zitten. Dat wil
zeggen dat op het hok alles lukt, je duiven super gezond zijn en blijvend in een bloedvorm
verkeren. En als je met duiven op de verre vluchten speelt dan gaat het om meer dan alleen
maar goede duiven hebben. Tot dat besef is de 66 jarige Dircks reeds gekomen. De liefhebber
in kwestie is daarbij ook van zeer groot belang. De menige jaren dat Wil met zijn duiven
richting de Pyreneeën gaat die hebben hem dat bijgebracht. En ook om geduld te bewaren. En
dat geduld heeft hem beloond. Wat voor Wil steeds voorop heeft gestaan, dat is om de
aansluiting te behouden bij de Limburgse Fond Top. Dat is hem het afgelopen seizoen weer
gelukt en dat zal ook zijn doelstelling blijven. Hij is verstaat de kunst om zijn duiven naar
grote hoogte te stuwen en dat gedurende de tijd van de fond-vluchten. Bij het opmaken van de
balans aan het einde van het seizoen heeft Wil in zijn duivenboek kunnen schrijven dat hij bij
het elite spel van de Wefo deze prijzen won: St. Vincent 16 juni - prijs 129-162 van 7
duiven, Bordeaux 22 juni - prijs 45-59-71-163-221-266-291-313-351-358-361-377 van 22
duiven, Dax 6 juli – prijs 13-29-45-76-84 van 6 duiven, Agen 13 juli – prijs 19-86-102-153214-217 van 13 duiven, Bergerac 28 juli – prijs 1-71-89-125-133 van 10 duiven. Met deze
prestaties op deze 5 genoemde vluchten, waar hij totaal 58 duiven speelde en 29 prijzen won
oftewel 50%, daar mag helder en klaar van worden gezegd dat dit een uitkomst is die respect
afdwingt. Ja, toch? Wil Dircks is een specialist die zich weer wist te onderscheiden en als hij
in de spiegel kijkt vooral trots op zichzelf moet zijn. Zijn seizoen is mooi en goed geweest
wat hij fantastisch heeft afgesloten. Duim omhoog!
Pie.

