WEFO-LIMBURG
Wedvlucht Chimay 8 juni 2019
Deelname 802 duiven. Los 12.00 uur. 1e duif 13.08.10 uur. Snelh. 2136.098 m/pm.
Math Gielen te Geleen de beste in deze stormvlucht.
Zijn winnende doffer wordt nu gedoopt als “de Raket”.
Op deze Chimay ging het super snel. Het regende duiven. De weervoorspellers die hadden
voorspelt dat het zaterdag winderig zou worden. Dat het zowaar een stormwind zou worden dat
had men niet gedacht. Het ging zo hevig te keer dat de kruinen van de bomen niet recht bleven
maar horizontaal gingen. De witte en donker wolken die speelden hoog in de lucht tikkertje.
Iedereen vroeg zich af waar dit op uitdraaien zou. Met de nodige spanning werd gewacht op het
lossingsbericht van de afdeling. Zouden de duiven te Chimay en te Mont Lucon met deze
stormwind gelost worden werd zich afgevraagd. De twijfel hierover was nogal groot. Ook de
lossingscommissie die was in dubio hierover. Maar na enige tijd van wikken en wegen werd
besloten tot lossen over te gaan. En dat gebeurd om klokslag 12.00 uur toen de wind aldaar
ietsjes rustiger was. Natuurlijk hadden de duiven met dat winderige gedoe enige moeite toen ze
boven de losplaats hingen. Edoch was dit van korte duur gezien ze in een mum van tijd hun

richting hadden bepaald. Toen de lossing had plaats gevonden fronsten de liefhebbers aan het
thuisfront de wenkbrauwen van onzekerheid en hoopten maar dat de hevige wind de duiven niet
te ver zou door blazen met gevolg dat daardoor wel eens verliezen werden geleden. Maar de
onzekerheid en de twijfel die de liefhebbers hebben gehad die was helemaal niet nodig. Want
het vitesse vluchtje verliep heel goed en in ’n goed kwartier waren de prijzen verdient.
Natuurlijk speelde de harde wind een rol in het spel en maakte het de duiven lastig om te
landen. Maar och, ook dat hoort er bij. En wat de snelheid betreft wat de duiven maakten dat
mag ook als bijzonderheid worden aangemerk. Want de winnende duif van Math. Gielen uit
Geleen die ging bijna door de geluidsbarrière. Met een vaart van 128 kilometer kwam zijn
doffer met ring 8/1800593 terug van de reis. Maar ook de laatste prijswinnende duif die was
niet langzaam. Die maakte ook nog een tempo van boven de 110 km/u. In elke vlucht kan er
maar ene de beste zijn. En deze keer was het dus Math. Gielen uit Geleen. En dat is niet
verrassend. Want deze sympathieke melker die heeft het zoet van de overwinning bij het SSMaaskant al menige keer geproefd. Bij het samenspel heeft zich zijn doffer “593” zich al
diverse keren laten zien. Zo vloog hij op o.a. Rethel de 67e prijs, op Chalons de 98e prijs, op
Rethel (2) 29e prijs en nu op Chimay de 1e prijs. Heel treffend is het dat deze doffer is geboren
uit de moeder die bij Math kwam aanvliegen. Het was in het jaar 2017 dat Math op een gegeven
dag zijn jonge duiven een vreemdeling mee naar huis brachten. Het was een mooie jonge duivin
waarvan Math dacht dat de eigenaar die wel erg zou missen. Bij het aanmelden “duif
aangevlogen” hoorde Math dat het duifje thuis hoorde bij de liefhebber Rob v/d Pas uit het
Brabantse Veghel. Er werd contact gemaakt met deze liefhebber die toen aan Math te kennen
gaf dat hij het duifje mocht houden als ze bleef. En zo gebeurde het. Het mooie duifje voelde
zich tussen de jonge duiven van Math heel goed thuis en ging niet terug naar Veghel. En al
direct bij de eerste vlucht van de jonge duiven vloog ze zich met de 8e prijs tegen bijna 1000
duiven in de kijker. Dat was meteen veelbelovend. En toen kwam de tweede vlucht. Maar niks
hoor, het meisje uit Veghel dat verzaakte en liet het hok in Geleen voor gezien. Een paar dagen
na de vlucht toen Math aan zijn middagslaapje bezig was rinkelde de telefoon. Aan de lijn was
Rob v/d Pas met de mededeling dat de duivin weer bij hem was terug gekeerd. Dat was voor
Math heel aangenaam om dat te horen maar ook een beetje rouwig dat hij het mooie duivinnetje
niet meer had. Zijn treurnis was maar van korte duur. Toen de betreffende liefhebber in Veghel
hem vroeg of hij nog interesse in het duivinnetje had dan mocht hij dit komen halen. Dat was
niet aan dovemans oren gezegd. Een paar uurtjes later tufte Math al richting Veghel. Om het
kort te maken, hij kwam daar van terug met de betreffende duivin maar ook met een doffer die
geschikt was om er aan te koppelen. En u raad het al! Het zijn de ouders van de winnaar van
deze Chimay. Wat kan duivensport toch mooi zijn. Op Rethel van 25 mei j.l. trok Math ook al
aan het langste einde bij het SS-Maaskant en nu op deze Chimay bij de Wefo. Dat zegt al heel
veel over de successen die Math Gielen in dit seizoen al heeft behaald. Die zijn niet onder de
maat. Met een stevige handdruk wordt hij gefeliciteerd met zijn zege bij de Wefo. Proficiat!
Het zilver dat gaat naar Asenray en wel naar het duo Nijssen-Wulms. Die twee hebben ook
weer niks te klagen gehad. Het is lachen geblazen aldaar met de uitslag van 2-6-7-8-13-24-2780. Dat is een succes om het over de daken te schreeuwen. Met 14 duiven mee en daarvan 8
prijzen winnen met 4 stuks in de top tien, dat is zelfs uitmuntend. Wofgang en Bertha
Berensfreisse in Nieuwstadt die kregen ook weer met een hele serie op hun klep. Een portie
van 16 prijzen met te beginnen als 3-5-11-42-52 die als zodanig hun geheel succes mooi
omlijsten. In Roermond was het Maikel Zeegers die goed bij de kopgroep aanklampte. Met
zijn 4e prijs in het snuitje en daarbij nog een viertal troostprijzen heeft deze een mooi vijftal in
de lijst staan. en De top tien maakt G.Paulissen in Linne compleet. Dat doet die met de prijzen
van 9 en 10 en met nog 34-35-38 daarbij haalt die het kunstje uit om met 5 prijzen in de top van
vijftig te eindigen. Dat is zeer knap. Dat waren dan de mannen van de dag die de meeste eer
kregen. De overige 32 prijswinnaars niet te na gesproken. Ook deze verdienen een compliment.

Helaas lieten zich de duiven van 9 deelnemers door de harde wind meevoeren naar her en der
met gevolg dat ze buiten sluitingstijd thuis kwamen. Het zij zo! De prijswinnaars waren:
M. GIELEN
NIJSSEN-WULMS
COMB. BERENSFREISE
191 194
MAIKEL ZEEGERS
G. PAULSSEN
K.EN R. LOMANS
F. STOKS & ZN
B. MARTENS EN ZN.
G.SIMONS
P.H. SCHEPERS
GEBR. COX
DENNIS VEUGELERS
P. HALMANS
H. HERMANS
JACOBS H.
ZINKEN & COUMANS
H. VAN LOO
COMB LAMERS-HERMANS
C. SCHMITZ
W. SCHOFFELEN
FAM. JACOBS
GEBR. RINGS
132 135
JOHN VAN HEEL
R. KUSTERS
COMB GEENEN & PETERS
P. PEPELS
H. KUSTERS
J. HEIJNEN
W. WEIJZEN
H.J. SMULDERS
HEIJNEN JOHN
COMB HOUBEN-DE VRIES
L. SPAUWEN
B.MUIZERS
COMB. J & M DUITS
COMB. GEBR. HENSEN
ROB HOUBEN

1 159 162
2 6 7 8 13 24 27 80
3 5 11 42 52 84 96 105 107 117 125 182 183 187
4 58 60 79 94
9 10 34 35 38 88 104 118 144 181 185
12 14 15 16 32 40 62 75 78 81 83 156 189
17
18 54 77 95 138 139 174 197
19 21 28 29 44 59 124 152
20
22 116 146 200
23 25 36 65 69 72 86 89 91 93 102 163 178 198
26 113 126 129
30 37 110 114 154
31 136
33 45 115 127 166 167 169 171 172
39 63 68 87 120 121 122 123 147 148 175 179
41 150 153
43 67 130 161 177
46 173 180 186
47 64 74 82 149
48 57 70 71 85 100 101 103 106 109 111 112 131
49 176
50 137 151 157 188 190 195
51
53 92 128 145 184 199
55 168
56 90 133 140 143 155 158 201
61 165
66 73 76 98 99
97 192
108 142
119
134 141 164
160
170 196
193.

Pie Schepers.

