Wefo – Limburg
Wedvlucht Bergerac 2 aug. 2019
Deelname 1050 duiven. Los 13.30 uur. 1e duif 08.39.59 uur. Snelh. 1164.511 m/pm.
H.C.J.G. Peters te Panheel die sluit het fond seizoen
af met een kleurrijke overwinning.
Een vlucht vanaf Bergerac is altijd een vlucht met de benodigde moeilijkheid. Is het niet de
brandende zon die de duiven op hun reis tergt dan is het wel het mottige weer waarin de
duiven moeten vliegen. Het meest ideale duivenweer op een fond vlucht dat komt maar heel
sporadisch voor. Nu op deze Bergerac van 2 augustus was het ook allesbehalve ideaal.
Sodeju, het was me weer een knoert. Een zware bergetappe! Met de wind voor de kop en met
dompig weer moesten de duiven huiswaarts komen. En dat is gauwer gezegd dan gedaan. En
door die minder gunstige omstandigheden lag het voor de hand dat de duiven geen hoge
snelheden zouden behalen. Nee, het ging niet zo vlot. De liefhebbers die al vroeg uit bed
waren gekomen omdat ze meenden dat de duiven in de vroege prille ochtend zouden arriveren
die hadden het goed mis. Urenlang hebben ze in de lucht staan te loeren. Bergerac was
onderweg maar het duurde zolang eer hun spanning werd gebroken. De fond vluchten zijn
niet altijd het zelfde. De ene keer waaien de duiven naar huis, en een andere keer dan moeten
de duiven ploeteren en sleuren om thuis te komen en verloopt de vlucht niet zoals men het zou
wensen. Het zijn toch altijd de beste vluchten waar vroeg op geklokt wordt. Dat is het mooie
van het spelen op de fond. En op deze Bergerac leefden 113 Wefo liefhebbers, die 1050
duiven hadden ingezet, in de grootste verwachting. De zware jongens van de Wefo die altijd
mee doen in de onverbiddelijke verre concoursen dat was weer het kruim van de Limburgse
fond spelers. Dat beloofde wat te worden!
In alle vroegte van zaterdagmorgen waren ze op de been. Het hanengekraai was nog overal te
horen toen de meeste liefhebbers al paraat waren. Niet gewoon en rustig maar uiterst
gespannen. Een vlucht met een middaglossing is meestal onvoorspelbaar. Heel zelden dat
men de nauwkeurigheid van de eerste aankomsten kan raden. Vandaar dat nu de meest
zwakke spieren en pezen bij de liefhebbers ook vibreerden. Enfin, het was de gekende
liefhebber H.Peters in Panheel de het eerst aan bod kwam. Hoewel hij al uren gaten in de
lucht had gekeken kwam om 08.39.59 uur het moment dat hij uit zijn spanning werd gehaald.
Op genoemde tijd kreeg hij zijn eerste getekende terug van Bergerac. En met de nodige
ambitie. Als een kogel uit een geweer zo snel schoot zijn 6/1724245 door het gat naar binnen.
En dat was een belevenis die zo mooi was dat H.Peters er het ondersteboven van raakte. Nog
niet genoeg. Toen hij zijn duif melde en hoorde dat hij de eerste was die op de meldlijst werd
geschreven, toen moest hij alweer de brok in zijn keel weg slikken. En met veel blijdschap in
zijn gemoed paste hij op of hij van de andere 7 duiven ook nog iets op tijd thuis kreeg. En
jawel hoor, om 10.42.32 uur was het weer raak. Zijn 3e getekende was binnen gekomen. En
toen kon hij zeggen dat hij z’n prijzen binnen had. Maar hij kreeg nog meer op z’n bord. Zijn
winst van 1-20-202 van 8 duiven is een portie van 37,5% en wat glansrijk versierd is met een
gouden randje. Peters is een geweldige winnaar en hiervoor chapeau! Proficiat!!!!
Het zilver dat wint Ruud Beunen te Ohé en Laak. Die heeft ook niet vergeefs staan te letten.
Met zijn vier prijzen waarvan hij met de 2e en de 66e prijs op het eerste blad van de uitslag
staat mag deze Ruud met trots het erepodium betreden. Jan Corstjens in Thorn die deed zijn
reputatie van fond-ster alle eer aan. Het wordt algemeen verwacht dat de Marathon Kampioen
van Limburg bij de eersten is die duiven van een fond vlucht thuis krijgt. En die verwachting
beschaamde hij niet. Het was weer goed raak bij hem. Van de 12 duiven die Jan mee had
wisten er 8 stuks te scoren. Dat is weer een aardige portie zou men zo zeggen. Zijn uitslag 352-61-62-77-106-126-138 die mag dus bekeken worden. Een genot om dat te zien. In

Roermond deed Fr. Gubbels ook zijn best. Met 9 prijsduiven mag men dat gerust zeggen.
Met zijn trio als 4-75-85 in de top honderd maakt hij zijn geheel bijzonder goed. In Susteren
deed H. Weijzen niet onder voor anderen. Met 7 prijzen van 28 duiven speelt hij heel fraai
zijn aantal. En dat fraaie is zijn uitslag van 5-38-45-59-99-213-230. Hoe je het doet, bij
Weijzen is het goed! In Maasbree was Marc Gielen ook goed bij de tijd. Met de 6e prijs
scoort hij heel vroeg en met nog 5 prijzen daarbij heeft hij een mooi zestal in de lijst staan. In
Stein kreeg Peter Pepels eentje van zijn 7 gezette duiven op tijd terug. Dat was om 09.56 uur
en die tijd was goed voor een top tien klassering. Met zijn 7e prijs had hij een vroege vogel
thuis maar toen was ook de koek op. Het bleef bij die ene. In Heerlen was het alweer J. Heuts
die een vruchtbare Bergerac beleefde. Op de onlangs gevlogen Dax, die hij met verve aan zijn
zegekar bond, had hij dat ook. Nu met zijn vijftal van 8-40-104-127-262 heeft die Johannes
deze Bergerac weer goede beëindigd. De 9e prijs die wint Martien Deneer in Wessem. En
met die klassering in de top tien had hij zijn kwantum te pakken. Martien was met 4 duiven in
cours en als je dan met ene in de snuit terecht komt dan is dat mooi mee genomen. In
Stevensweert had L.Grispen ook geen prullen in de wedstrijd. Met 6 stuks was hij in de slag
en daarmee wint hij 4 prijzen. En de welke? Met zijn trio van 10-15-30 mag met zekerheid
worden gesproken dat hij die met cracks heeft gewonnen. Heel zeker! Met vodden is dat niet
te maken. En zo is de top tien geformeerd. Er werd door 113 liefhebbers deelgenomen en
daarvan hadden er 80 succes. Voor 33 liefhebbers was Bergerac dus zwaar knudde. En dat
zegt dan tegelijk dat het spel op de fond fijn kan zijn maar ook soms erg pijn kan doen. En
daar moet men mee leren te leven! Alle prijswinnaars proficiat en dat de gedupeerden gauw
over hun falen heen moge komen.
Pie Schepers.

