Wefo-Limburg
Wedvlucht Chimay op 13 april 2019.
Deeln. 797 duiven. Los 11.15 uur. 1e duif 13.16.45 uur. Snelh. 1240.996 m/pm.
De broers Cox uit Buchten slaan al direct toe!
Daar komen de schutters aan!
Het eerste Goud is binnen.
Hallo allemaal! We zijn er weer. De eerste vlucht van het seizoen 2019 is bij Wefo-Limburg
nu een feit geworden. Daar er al een paar trainingsvluchten vanaf Isnes hebben
plaatsgevonden hebben de duiven al ritme opgedaan. Maar dat niet alleen, het heeft ook al
veren gekost. Naar horen zeggen hebben menige hokken ook al lege bakken staan. En ergens
in België zou al een vlucht op een ramp zijn uitgedraaid. Of het gerucht op waarheid berust
dat weet ik niet maar waar rook is daar is ook vuur. Uit ervaring weten we dat de eerste
vluchten van het seizoen risicovol zijn. De weergoden in maart en april die zijn dan altijd
wispelturig. Dan rommelen die maar wat aan. We zijn al content als het niet regent en niet
mistig is. In april blijft de korte broek nog in de kast tussen de mottenbollen liggen. Met een
temperatuur van slechts 8 graden was het op deze eerste Wefo-vlucht ronduit gezegd ook te
koud. Hoewel de zon haar best deed om warmte te leveren deed de noordoostenwind dat te
niet. Maar dat was geen beletsel om de duiven te laten vliegen. Het zijn immers geen mooiweer vliegers, Ja toch? Iedere liefhebber die duiven in het concours had ingeschreven die had
vlinders in de buik. En die begonnen hevig te kriebelen toen ze hoorden dat de duiven om
11.15 uur waren gelost. En dat zorgde er voor dat alles in beweging kwam. En hoe? Als het
moment aanbreekt dat er een duif van de vlucht bij de liefhebbers op de plank duikt dat zorgt
dit voor een explosie in de body van de duivenmelker. Want het is de opmaak naar een
geweldige climax van de duivencompetitie. En of je wil of niet, bij het thuiskomen van de
duiven dan komt bij iedere liefhebber een flinke stoot adrenaline vrij. De prikkelbaarheid van
het hart wordt bij iedere melker dan danig vergroot. Het hele vliegseizoen lang. Telkens weer.
Een spannende periode waar alles en iedereen met zijn duiven bezig is. Maar op deze Chimay
was dat niet van toepassing bij veel liefhebbers. Want het aantal deelnemers was maar heel

klein. De bizarre weesverwachtingen die voorspeld waren dat maakte vele liefhebbers angstig
en hielden het daarom voor gezien. Ze bleven thuis met hun handel. En dat had ook effect op
de spaarzame liefhebbers die wel aan de vlucht deelname. Want hun twijfel werd danig op de
proef gesteld en wellicht hebben ze zich afgevraagd of ze ook niet beter hadden kunnen
passen. Maar op zaterdagmorgen werd die onzekerheid bij hun weggepoetst. Omdat de zon de
lucht mooi helder kleurde en het daarom de verwachting schiep dat het een mooie vlucht zou
worden. Maar die dat dacht dat was een grote optimist. Met sneeuwval en met de winterjas
aan kun je geen mooie vlucht krijgen. En achteraf is het allemaal toch nog mee gevallen.
Want de duiven die vielen in een goede regelmaat overal op de klep. De 200 prijzen die er
waren te winnen waren rap uit de winkel. In een goed kwartier was de buit verdeeld en daarbij
zijn er weinig of geen verliezen geleden. Dus daar mag men voor in de handen wrijven. En de
Gebroeders Cox uit Buchten die staken die handen in de lucht ook nog. Want die schutters
speelden het klaar om al direct de openingsvlucht van de Wefo te winnen. Daarbij keken die
grapjassen de kat uit de boom. Uitkijken en dagen tellen is hun motto. Ze namen het zekere
voor het onzeker door hun doffers thuis te laten en alleen de duivinnen, (9 stuks) in te
tekenen. En 6 stuks van deze meisjes die trotseerden met verve alle ongemakken wat ze op de
vlucht tegen kwamen. Met hun uitslag van 1-9-32-98-105-175 zorgen die er voor dat de
broers in Buchten de smaakmakers werden van deze Chimay. Het goudhaantje, de winnares
met ring 8/1353839, is een late duivin van 2018 en ze verloochent haar afstamming niet.
Zowel door haar schoonheid als haar kwaliteit is ze voor de broers van grote waarde. Bij haar
toelatingsexamen met de late tour van 2018 haalde ze al een dikke voldoende. Ze werd 5 keer
ingekorfd en daarvan kwam ze 4 keer prijswinnend naar huis. En hoe? In het samenspel MLS
won ze vervolgens: Op Marche de 27e prijs tegen 1613 duiven, van Charleville de 52e prijs
tegen 1693 duiven, van Rethel de 203e prijs tegen 1523 duiven en van Epernay de 62e prijs
tegen 600 duiven. Als dat niet jofel is wat is dan wel jofel? Ze komt overigens niet uit prullen.
De vader van de winnares is een doffer die de broers Cox haalden bij Johnny Smits uit
Grevenbicht en de moeder die komt evenzo uit Grevenbicht en wel uit de kweekstal van Wil
Brouwers. Een aanschaf via een bonnenverkoop. Enfin, de sympathieke winnaars en
schutters, de broers Cox, worden hartelijk gefeliciteerd met hun overwinning. Een goed begin
is het halve werk. Proficiat !
De liefhebbers die zoals gewend weer met groot geschut aan de strijd deelnamen komen ook
uit het zelfde nest. Het zijn de welbekende Broers Rings uit Meerssen. Die gasten zijn voor
geen elk weertype bang. Met 128 kanjers waren ze in de wedstrijd en bij hun viel de sneeuw
dubbel. Echte sneeuw en duiven sneeuw. Liefst 46 prijzen in totaal is weer hun deel met het
zilver als trekpleister. Te beginnen met 2-14-15-17-18-26-48-50-55-57 maken ze een begin
aan hun serie. Daar mag het petje weer voor af! De Combinatie Geenen uit Maastricht die
winnen de 3e prijs en nog een hele rits prijzen er bij. En geen klein beetje. Het zijn er 15 in
totaal waarvan de nummer 3-24-33-36-45-46 supers zijn. Doe dat maar eens afliegen. In
Posterholt bij C.Schmitz werd de 4e prijs gewonnen. Maar ook nog meer. Het gehele hebben
en houden van die Schmitz is het mooie zevental van 4-68-72-87-146-147-191. In Roermond
was het Maikel Zeegers die zich van een goede kant liet zien. Zijn prestatie van 5-22-80 en
197 met 6 duiven is een knaller. Ja, toch? De gebroeders Simons & Zonen in Ransdaal die
eindigden ook goed van voren. Met de nummers 6-8-11-12-16-19-35-37-38 bij de top van
vijftig staan ze er zeer gekleurd op. Dat mag gezien worden. Dat mag ook gezegd zijn van
Huub Hermans uit Born. Hij klokt er 4 van de 6 en dat werd 7-56-64 en 97. Vier op rij! In
Cadier en Keer was het Jean Hornesch die aan iedere vinger een prijs kon plakken. Met zijn
tiental van 10-52-74-76-90-91-92-156-158-185 ging deze ook stijlvol door de bocht. Dit was
dan de top-tien van deze beginvlucht. Zij alleen worden niet gefeliciteerd maar ook de andere
overige 20 prijswinnaars. De volgende wedvlucht kunnen zich de 8 verliezers revancheren.
Allemaal weer veel succes. Dec prijswinnaars waren….

NAAM
GEBR. COX
1 9 32 98 105 175
GEBR. RINGS
2 14 15 17 18 26 48 50 55 57 58 59 61 63
66 70 71 75 77 79 106 111 112 113 114 116 121 122 128 129 131 136
139 141 143 145 155 157 162 163 178 179 184 195 196 199
COMB GEENEN & PETERS 3-24-33-36-45-46-85-109-120-123-144-170-173174-182
C. SCHMITZ
4 68 72 87 146 147 191
MAIKEL ZEEGERS
5 22 80 197
GEBR. SIMONS & ZOON
6 8 11 12 16 19 35 37 38 78 81 107 108
140 165 167 192
H. HERMANS
7 56 64 97
J. HORNESCH
10 52 74 76 90 91 92 156 158 185
W. WEIJZEN
13 60 62 84 103 187 188
H. WINKENS
20 25 30 65 67 69 73 102 117 126
L. FLECKEN
21 23 27 28 110 115 118 149 154 159 160
161 177
ROB HOUBEN
29 150 172 176
NIJSSEN-WULMS
31 49 54 132 134 142 148 152
G.SIMONS
34 51 101 137 151
J. HEIJNEN
39
CORTENRAAD-SLANGEN
40 125 135
FAM. JACOBS
41 89 186
JOHN VAN HEEL
42 43 44 180
P.H. SCHEPERS
47 82 83 168 171
L. SENDEN
53 104 119 198 200
COMB LAMERS-HERMANS
86
W. SCHOFFELEN
88
K.EN R. LOMANS
93 94 96 138
COMB HOUBEN-DE VRIES
95 153 183
J. EBERSON
99 193
JULES HUMBLET
100 164
R. SPRONK
124
G. PAULSSEN
127 133 169 181 189
COMB. J & M DUITS
130
H.J. SMULDERS
166 190 194/
Pie Schepers

