Wefo – Limburg
Wedvlucht Calons en Champagne ( j.d.) 21 juli 2019.
Deelname 864 duiven. Los 10.30 uur. 1e duif 13.23.13 uur. Snelh. 1471.380 m/pm.
Wil Schoffelen uit Buchten doet zijn naam eer aan.
Met het Goud is hij weer de blikvanger.
De strijd met de jonge duiven op deze Chalons gebeurde onder de zelfde omstandigheden als
de oude duiven. Ook de piepers die trokken er goed aan. De winnende duif van Wil
Schoffelen uit Buchten die om 13.23.13 uur werd geklokt maakte een snelheid van ruim 88
km/u. En dat was meteen Goud voor die man in Buchten. Dat die Wil een mannetjesputter is
wat betreft het klokken van vroege duiven is wel bekend. Hij is een meervoudige winnaar bij
de Wefo. Nu doet hij zijn naam alle eer aan. Het vorige seizoen van 2018 schoffelde hij op
Rethel van 21 april en op Rethel van 26 mei al direct de hele mikmak bij de Wefo onder het
gras. Op de eerste Rethel kregen 62 tegenstanders het nakijken en op de tweede Rethel
moesten 53 concurrenten het loodje leggen. En dat met respectievelijk 1785 en 1108 duiven in
het concours. Dat is niet mis. Met deze twee overwinningen al zo kort in het nieuwe seizoen
en de andere vele prachtige uitslagen die Wiel weer heeft behaald heeft hij onomstotelijk
bewezen dat hij een topper is. Dat zal niemand ontkennen ! Nu in dit seizoen is hij ook weer
herhaaldelijk een bikvanger geweest. Met het winnen van deze Chalons en Champagne kan
hij weer een parel aan zijn rijke kroon plakken. Hij wordt gefeliciteerd met 1-94-154-156189-190. Het zilver dat wint Huub Hermans uit Born. Als we het over deze gaan hebben dan
komen we niet uitgepraat. Zijn omvangrijke successen bij de Wefo die zijn te veel om op te
noemen. Zowaar met overwinningen bij de vleet. Nu is hij ook weer een grote blikvanger. En
dat doet hij met de score van 2-6-10-16-19-26-34 in de top vijftig en met een totaal van 21
prijzen. Is dat niet niks Marie? Gewoonweg klasse en dat krijgt bewondering. Na doen! Het
brons dat wint een andere klasbak. En dat is Dennis Veugelers uit Nieuwstadt. Met een gans
elftal speelt hij deze wedstijd mee. Met in de spits de nummers 3-28 en de rest in de
achterhoede. Bij hem om de hoek deden Bertha en Wolfgang Berensfreise ook weer duchtig
mee. Ze zijn 19 keer in de uitslag aanwezig en te beginnen met 4-5-32-57-58 op het voorblad.
Heel eenvoudig en zonder moeite!
De nummer 7 van de klas dat is Harie Winkens uit Itteren. Ook al weer een grootheid met
een status van heb je me daar. Met 15 prijzen van 47 duiven speelt Harie gewoon zijn portie
maar valt met de nummers 7-24-25-35 toch weer aardig in het oog. Dat is ook van toepassing
op het duo B.Martens & Zoon. Die doen nooit mee om gewoon mee te doen maar altijd voor
het goud. Hun aandeel dat is nu een portie van 14 prijzen waarvan de klassering van 8-16-1926-34 in het oog springen. Herman Smulders in Ulestraten die zit ook weer in de spits. Hij
kegelde de vorige vlucht op Rethel de hele handel bij de Wefo omver en dat heeft nawerking.
Dat doet zijn score van 9 en 72 blijken. En hiermee is de top-tien belicht. Het is een mooie
vlucht geweest waarin de prijzen rap waren verdiend. Van de 41 deelnemers hadden er 36
succes en 5 jammer genoeg kregen 5 liefhebbers de hoed op. Het zij zo!
Allemaal weer succes gewenst bij de volgende vlucht en voor de topman van de Wefo, met
name Frans Wautlé die in het ziekehuis verblijft, namens ons allen een spoedige beterschap
gewenst.
Pie Schepers.

