Wefo – Limburg
Wedvlucht Chalons en Champagne 3 aug. 2019.
Deelname 911 duiven. Los 09.30 uur. 1e duif 12.44.28 uur. Snelheid 1261.167 m/pm.
De bloemen voor H. Kusters uit Spaubeek.
De weermannen die voorspelden dat het zaterdag goed duivenweer zou worden. Er kon wel
eens een buitje vallen maar dat zou geen betekenis hebben. Het was toch niet zo dat de jonge
duiven te Chalons in alle vroegte groen licht kregen. Wegens een dikke bewolking moest
gewacht worden tot 09.30 uur. Toen die tijd was aangebroken was de zon inmiddels van
achter het wolkendek uitgekomen en die zorgde er toen voor dat het mooi weer was. Dus met
zwier vertrokken de duiven aldaar onder ideale omstandigheden. De wind die was voor de
duiven ook gunstig en daarvan uitgaande werd verwacht dat de duiven er een goed tempo in
zouden leggen. En daaronder verstond men 75 kilometer per uur En dat was een goed
richtpunt. De afstand die was rond de 250 kilometer en dan zou het moeten zijn dat de eerste
duiven tussen 12.45 en 13.00 uur zouden moeten vallen. Dat was tenminste de algemene
verwachting. En inderdaad klokte H. Kusters uit Spaubeek om 12.44.28 uur de jonge duif
die met deze constatering de spits ging afbijten. Met een snelheid van ruim 75 km/u had zijn
jonge telg met ring 1101344 zijn reis voltooid. En aan die snelheid kom niemand anders van
de 910 duiven die mee vlogen tippen. Maar toen Kusters zijn “344” in het bakkie had zitten
moest hij lang wachten op de volgende. Toen hij zijn tweede kreeg was het inmiddels
13.05.45 uur geworden, dus ruim 20 minuten later. Ja, toen was al veel gebeurd. Het vet was
er niet helemaal af. Die tijd was toch nog goed voor de 185 prijs. Maar wat is belangrijk? De
eerste prijs daar wordt over gepraat en al de andere gewonnen prijzen die zijn alleen maar
goed voor de franje. Dat de winnaar H. Kusters met zijn trio van 1-185 -209 van 20 duiven
onder zijn norm bleef dat mag wel zijn zo zijn maar daar heeft hij geen boodschap aan. Hij
was de te kloppen man en niemand van de andere 42 tegenstanders was daartoe in staat. Hij is
als de grote winnaar uit de bus gekomen en daarvoor wordt hij hartelijk gefeliciteerd.
Proficiat! De combinatie Geenen & Peters in Maastricht die lokken ook weer een heel
dozijn prijzen. En dat van 27 duiven. Te beginnen met 2-16-46-57-61-66-67 op de
voorpagina zijn ze weer goeie blikvangers. En John van Heel uit Maris-Hoop die was er ook
weer vroeg bij. En aan iedere vinger één. Van de 18 duiven wint John 10 prijzen waarvan 3
stuks in de top tien. Te beginnen met 3-4-10 doet hij het deze keer weer en dat is niet
abnormaal. Dat is beslist niet zijn laatste stunt! In Stein bij de combinatie Zinken-Coumans
was ook weer van hup saké . Bij het SS-Maaskant nemen ze beslag van het hele erepodium en
bij de Wefo scoren ze ook veel eervolle plaatsen. Van de 37 duiven winnen ze 21 prijzen en
de meeste in aantal van allemaal. En ook nog in het begin. We kunnen ze bij de 50 eerste
prijswinnaars vinden met 5-6-7-20-26-30-39-40-43. Dat is geen geluk maar grote klasse. Na
doen is de kwestie! En ook weer een kanjer bij de top tien dat is Wil Schoffelen uit Buchten.
Deze meervoudige Wefo-winnaar is met zijn 8e prijs weer een waardige aanwezige in de toptien. En met 6 prijzen van 14 duiven ook weer boven de maat. Het is het “Kanon” uit Itteren
die met de 9e prijs de top tien vol maakt. En met het “Kanon” wordt Harie Winkens bedoeld.
Dan hoeft eigenlijk niks meer worden gezegd. De rozenkransen van prijzen die deze vedette
in de loop van de vele seizoenen heeft gewonnen die spreken tot ieders verbeelding. Die zijn
rijk aan zoveel overwinningen en titels dat ze niet op één vrachtwagen geladen kunnen
worden. Het zijn er te veel! Met zijn scores van 21 prijzen die begint met 9-11-21-32-42-44
laat hij weer zien dat zijn status van grote kampioen nog niet is verbleekt. Van de 43
liefhebbers die aan de wedvlucht deelnamen wisten zich 33 liefhebbers op de lijst te houden.
Voor 10 liefhebbers was dat niet het geval. Waarschijnlijk deden die mee als training. Om
13.06 uur was het in de buurt van Beek voorbij en in Roermond om 13.34 uur. In goed 75

minuten was Chalons en Champagne van Maastricht tot Roermond voorbij en was het over
en uit. Zonder problemen en met een sympathieke winnaar. Alle prijswinnaars proficiat en
verder weer veel succes.
Pie Schepers.

