Wefo – Limburg
Wedvlucht Calons en Champagne ( j.d.) 21 juli 2019.
Deelname 864duiven. Los 10.30 uur. 1e duif 13.23.13 uur. Snelh. 1471.380 m/pm.
Een druk weekend met 5 vluchten.
Marseille- Chateauroux- Chalons en Champagne en ook nog Bressols.
Ron Kusters te Nuth een sterke winnaar met de oude duiven.
Speelt 50% en liefst met 7 duiven< 1-4-13-22-26-28-35> in de top vijftig!
Het was me een gedoe in dit weekeinde van 20-21 juli. De duivenliefhebbers die hebben
volop pret gehad. Maar het was nog maar en handje vol wat mee deed. Betrekkelijk weinig
liefhebbers hadden nog de moed om duiven te zetten. Voor deze wedvlucht met de oude
duiven waren het 30 deelnemers bij de Wefo die de degens met mekaar kruisten. Een strijd
om 115 prijzen die in de prijzenpot zaten. En binnen in een mum van tijd waren die uit de
pot. En bij het concours voor de jonge duiven waren het 41 liefhebbers die strijd leverden om
de 216 prijzen die er waren te winnen. Enfin, Chalons dat werd een vluggertje. En dat was
ook te verwachten. Het weer was zeer geschikt. De zon die scheen heel matig en de duiven
hadden de wind mee. Dat was een fijne bijkomstigheid want de duiven hoeven die wind niet
altijd voor de kop te hebben. De vermoedens waren dan ook dat de duiven in de
omstandigheid een hoge snelheid zouden gaan maken. De meesten die waren van mening ze
de 1500 m/pm zouden gaan maken. Uitgaande van dit gegeven was iedereen die duiven mee
had op tijd aan het letten. En dat is geen verloren tijd geweest. Want rond de klok van 13.15
uur begon het overal te wemelen. En behoorlijk zelfs. In Nuth bij Ron Kusters vielen
plotseling kort achter mekaar twee kleppers op de plank die hem in verrukking brachten. Deze
twee cracks lieten een tijd registreren van 13.14.54 en 13.16.51 uur. Dat waren zijn jaarling
5145464 en zijn 7/1494636 die toen hun werk er op hadden zitten. En ook nog goed
afgewerkt. Met een treinsnelheid van bijna 89 km/u hadden die cracks hun afstand van 244
kilometer overbrugd. En deze tijden die waren goed voor de 1e en de 4e prijs. En het werden
er nog meer. En dat is niets bijzonders. Want deze Ronny heeft dit seizoen al heel wat keren
stunt uitslagen neer gezet. Zijn duiven hebben schijnbaar nog altijd de goed vorm te pakken.
Gezien zijn uitslag van 1-4-13-22-26-28-35-61-98 lijkt dat er wel op.
Weet u het nog? Het vorige seizoen bij de opening van het Wefo seizoen op Charleville van
14 april liet Ron Kusters uit Nuth blijken wat hij van plan was. Met zijn overwinning op deze
vlucht gaf hij uitdrukkelijk zijn visitekaartje af. De 64 medestrijders in het concours die
moesten lijdzaam toezien dat ze tegen het geweld van Ron niet opgewassen waren. De 1921
duiven die toen het concours van de Wefo rijk was daar torende er ene duidelijk boven uit. En
dat was de crack met ring 7/1494602 van Ron uit Nuth die alles in de vernieling vloog. Een
goed begin is het halve werk zegt het spreekwoord en dat is van toepassing geweest op het
verdere seizoen van Ron. Zijn overwinning op die Charleville was groots hij is het hele
seizoen in de picture gebleven met zijn talrijke andere fantastische uitslagen. En het is nu in
het seizoen van 2019 niet anders. Met zijn overwinning op deze Chalons en Champagne en
het geweldig totaal succes mag hij champagne drinken. Proost en Proficiat! Het zilver dat
wint ook niet iemand die zijn sporen in de sport nog niet verdiend heeft. Nee, integendeel
zelfs. Het is de matadors familie Jacobs uit Beek. Als men over toppers praat dan zijn de
Jacobsen er zeker bij. En ook daadwerkelijk. Dat is nu ook weer te zien. Met een tiental
prijzen, te weten 2-5-31-34-36-37-39-52-72-103 zijn ze weer duidelijk present. Het brons dat
is voor H.van Loo uit Elsloo. Met zijn drietal van 3-79-97 van 21 duiven komt die niet aan
zijn limiet. Zijn podiumplaats mag een pleister op de wonde zijn. Het geweld in Meerssen, de
Gebroeders Rings, die zijn niet klein te krijgen. Het is zeer zeldzaam als die eens naaste het

potje pissen. Ze zijn niet bang om duiven in te korven. Nu waren ze met hun hele stal (85)
mee die 20 prijzen wisten te verschalken. Hun uitslag, beginnende met 6-16-27-40-42-43, is
een echte Rings uitlag. Altijd goed voor bekijks! De volgende met de 7e prijs die wint
J.Heijnen uit Linne. Maar dat is niet zijn enigste prijs. Nee, daar scoort hij er nog 6 bij. Hij
staat in de uitslag met 7-64-74-105-111-112-113. Aardig in de snuit en aardig in de staart. En
dat is ook te zien bij B.Muizers uit St Odiliënberg. Met zijn klassering van 8-68-102 met 6
duiven speelt hij fraai fiftyfifty en zit hij van voren, in de midden en achteraan. Dat is kunst!
In Maria-Hoop doet het John van Heel in het klein. Hij was slechts met 5 duiven in de race
en beslist niet met prullen. Met zijn uitslag van 9-12-38-58 speelt hij niet alleen als een
kampioen maar ook nog 80% . En dat is om na te doen! De top-tien die is vol met de 10e prijs.
En die top positie die winnen de Gebroeders Hensen uit Elsloo. Daar laten de broers het
overigens niet bij. Ze doen het voor de helft. En wel met 10-43-107-108-109. Mooi verdeeld!
Zoals is geschreven waren 30 liefhebbers in de wedstrijd en daarvan hadden er 24 succes.
Voor 6 liefhebbers ging het te snel!
Alle prijswinnaars proficiat ……………….
Pie Schepers.

