Wefo – Limburg
Wedvlucht Caussade 28 juli 2019.
Deelname 573 duiven. Los 13.30 uur. 1e duif 06.48.03 uur. Snelheid 1477.981 m/pm.
De Combinatie John Vullers & Zoon te Roggel
weer de besten bij de Wefo. 77 concurrenten kregen klop.
De wedvlucht Cahors dat werd Caussade. Het waarom dat zal wel een oorzaak hebben. Maakt
niks uit want de afstand was nagenoeg gelijk. De vlucht werd in elk geval een weer een kamp
waarbij zich de zware jongens konden uitmaken wie de beste werd. Het werd een
krachtmeting. Alles wat een echte en harde fond vlucht moet hebben dat was van kracht op
deze Caussade. Het weer in Frankrijk dat was niet te vertrouwen. Links en rechts in het land
donderde en bliksemde het. Maar de koperen ploert die was er ook. In het land van Marianne
was van alles los. De renners in de Tour de France die werden bijna door een modderstroom
meegevoerd in het ravijn. Zo erg was het! En op zondag 28 juli toen de duiven in Caussade
werden gelost regende het hier in het land ouwe wijven. De angst dat de vlucht op een ramp
zou gaan uitlopen was de algemene gedachten van de duivenliefhebbers. Met angsten en
beven zijn die zondagavond het bed ingedoken. Natuurlijk geen oog dicht gedaan. Omdat de
duiven om 13.30 uur waren gelost en ze de wind goed mee hadden daarom was iedereen die
duiven mee had heel vroeg uit de veren. Bij het krieken van de dag. Als er langslapers bij zijn
geweest dan zouden deze wel eens een duif van de vlucht op de klep hebben aangetroffen. Het
moet zijn geweest dat de duiven op zondag in het Franse land met geen slecht weer te maken
hebben gehad. Omdat de vlucht zeer goed verliep en nog voor het middaguur van maandag
ten einde kwam. Het is zo als gewoonlijk dat de duiven bij een middaglossing in de vroege
morgen van de dag daarna worden verwacht. Het was nu ook zo dat de liefhebbers met een
warm gevoel, en sommigen met de slaap nog in de ogen, heel vroeg post gevat hadden. Maar
de ochtend was grauw en somber zodat er niet veel hoop bij de liefhebbers aanwezig was dat
de komst vroeg zou beginnen. Dus wel! Want het was de Combinatie John Vullers & Zoon
die het eerste aan de bel hingen. Om 06.48.03 uur kwam zijn doffer ring 6/1719487 als van uit
het niets aangestormd. Het ging allemaal heel rap maar ondank het hoge tempo van zijn
“zwarte duivel ” kon John zien dat het zijn eerst getekende was van de 13 duiven die ze in
concours hadden. En wat had de “487” zo gemotiveerd? Het broeden op 10 dagen oude eitjes
wellicht? Gezien de felheid waarmee de doffer zijn nest bewaakte is de reden geweest dat
John en z’n zoon hem dus als eerste tekende. Als er ene van de 13 kop gaat vliegen dan moet
het “ de zwarte “zijn vonden ze. Ook al om dat hij diverse keren hun eerste duif was van een
fond vlucht waar ze aan deelnamen. Zoals onder andere van Agen met de 16e prijs provinciaal
wat de 47e prijs nationaal was. De “487” is nog van hun eigen soort. Dat wil zeggen dat in
zijn genen het soort zit van duiven van Frenken uit Weert en Wimke Baks uit Budel. Van
moeders kant heeft hij bloed in zich van hun eigen nachtvlieger die gekoppeld zat aan een
duivin van Math.Wetemans uit Kelpen. De overwinning op deze Caussade bewijst dus dat hij
kwaliteiten bezit. En voor de combinatie is de overwinning niet alleen vreugdevol maar
tegelijk ook en troost. Het verzacht enigszins hun pijn die ze geleden hebben op St.Vincent Pau en Bordeaux. Met een brok in zijn stem vertelde John dat ze op die genoemde vluchten
een dozijn van hun beste duiven hebben verspeeld. Alleen al op St. Vincent bleven 6 stuks
van hun toppers steken. Hij zegt: ik wil je vertellen dat het uitblijven van deze doffers ons
weken lang heeft beroerd, zelfs tot in den treure. Maar och, nu is het uithuilen en opnieuw
beginnen. Straks dan ga ik weer aankloppen bij de een of de andere liefhebber met goeie fond
kwaliteit voor een paar duivinnen, en dan maar weer hopen dat we daarmee het ontstane gat
kunnen opvullen. En wat noch is, dat is het fijne dat onze duiven het bij de Combinatie
J.Marcus & Zoon te Heythuysen het heel goed doen. Nu op deze Caussade zitten ze er weer

vroeg bij met de 11e en 86e prijs. Het is Johns wens dat die successen deze jonge combinatie
de nodige afleiding mogen geven aan de zorgen die ze hebben met de ouders van J.Marcus die
ongeneeslijke ziek zijn. Hoe erg is dan het verlies van een aantal duiven, zegt John? Stil zijn
en zwijgen en denken! Hoe het ook is, aan de overwinning van John Vullers & Zoon kleeft na
tegenslag toch ook weer blijdschap. En dat verdient applaus. Namens allen van de Wefo
worden ze hartelijk gefeliciteerd met de zege en het drietal prijzen van 1-31-65. Proficiat!!!!
Het zilver dat gaat naar Baarlo en wel naar G. Hoezen. Met de 2e en de 59e prijs van 5 duiven
heeft die gast een koppel klinkende prijzen in de wacht gesleept. Dat mag niet verbloemd
worden. Het brons dat gaat naar de goaltjesdief Jac van Heel. Die kreeg het weer klaar om
een paar kei vroege duiven thuis te krijgen. Dat is te zien met zijn 3e en de 23e prijs in de
snuit van de uitslag. Dat vraagt om na te doen en is gauw gezegd maar des te moeilijker om te
maken. In Tegelen is de stormram R. Nijs ook weer danig in de weer geweest. Liefst met 16
prijzen dolt deze fond matador door de uitslag. En te beginnen met 4-17-20-25-26-44-45-4647 in de top vijftig. Er is niemand die daar tegen kan opboksen. Dat zijn optaters! De nummer
vijf van de klas is Willy van Mulken uit Beek. Met de prijzen als 5-42 en 64 staat die met
een mooi trio in de uitslag. En hoe deed het Math Wetemans in Kelpen-Oler? Die maakte het
goed bont. Van de 8 duiven die hij in de wedstrijd had kreeg hij er 7 op de plank die hem een
vreugdevolle dag bezorgden. Hij oogst een rendement van 87,5% met 6-19-67-70-117-132142. Na doen! De veelvoudige nationale winnaars Kurvers-de Weerd te Hulsberg die zitten
welhaast immer en altijd bij de uitlopers. Op deze vlucht poetsen ze hun roem weer met 6
prijzen op door met 7-29 en 50 in het oog te vallen. H.C. Peters in Panheel is ook alweer
een gast die er zich niet laat uitvliegen. Dat is een taaie! Met 4 prijzen van 7 duiven speelt
deze weer een prachtige partij. Zijn klassering van 8-9-30 en 58 is er een van de vroege een
orde. Echte Peters posities. En de top tien die maakt Bernard Hanno uit Roermond vol. Ook
alweer een melker die regelmatig vroege prijzen wint. En daarbij is hij heel gewiekst. Hij
droeg 3 duiven naar het inzet lokaal en dat drietal die versaagden niet. Met zijn uitslag van
10-32 en 144 speelt die kerel alles en 100%. Er kan niks meer bij en daar mag de hoed voor
af. Klasse! Dat waren dus de mannen in de kopgroep van tien. Allemaal Toppers. Er deden 78
liefhebbers mee met totaal 573 duiven. De uitslag die wordt bezet door 51 prijswinnaars wat
zeggen wil dat 27 deelnemers geen succes hebben gehad. De eigenschap van het vliegen op
de fond. Om 11.18 uur werd de laatste prijs gewonnen zodat in goed 4 uur de strijd aan z’n
ende kwam. Alle prijs winnaars gefeliciteerd.
Pie Schepers.

