Gér van Daal te Geleen weer zeer succesvol !
Bescheidenheid is een mooie deugd, ook in onze sport. Gelukkig bezit de duivensport een
categorie van liefhebbers die deze deugd onder alle omstandigheden weet te bewaren en onder
de bescheiden groep vallen. In het seizoen ziet men ze wel elke week met mooie resultaten in
de uitslaglijst staan. Op de inzet dag geven ze met flair en met veel zelfvertrouwen hun
duiven af aan de inkorvers. Op hoop van zege! En als niet het gewenste resultaat wordt
bereikt dan is dat zo. Dan wordt niet gemoppert maar eerder aan revanche gedacht. De slechte
ligging of de ongunstige wind zijn dan de oorzaak dat ze minder goed hebben gepakt. Daar
schuiven ze het dan op af. Vele liefhebbers beoefenen hun sport zo als de meesten hun sport
beoefenen. Zonder veel poespas en capriolen. De hoofdzaak bij deze is de liefde die ze voor
de duiven hebben en de sport als zodanig. Ze zijn er ook niet op uit om eer en roem te
oogsten. Als hun duiven goed thuis komen en daarbij ook nog kleine resultaten boeken dan
zijn ze al dik tevreden. En op deze liefhebbers kan de sport bouwen. Het zijn de melkers die
de de sport onder alle omstandigheden trouw blijven. Trouw aan hun hobby. Onder die
bescheiden groep zijn ook liefhebbers die zeer succesvol zijn en daardoor opvallen. In
percentages uitgedrukt méér dan sommige grote kampioenen. En juist door hun
bescheidenheid vallen hun successen daarom niet zo in het volle daglicht. Maar dat mag niet
de aanleiding zijn om geheel en al te worden verdrongen. “ Ere wie ere toekomt “, ook aan de
kleine en eenvoudige liefhebber. Daarom is het eens goed om de uitslagen nog eens door te
snuffelen. De binnenblijf dagen in de coronatijd zijn daar uitermate geschikt voor. Je zult zien
dat je dan menige nog onberoemde melkers in de uitslagen tegen komt die goeie uitslagen
heeft behaald. En één van deze is Gér van Daal uit Geleen. Ik heb me onlangs op een
miezerige dag de moeite getroost om eens uit te puzzelen hoe die het afgelopen seizoen van
2020 is bezig geweest. En dit bij zijn eigen samenspel Beek_Bug en bij de Wefo-Limburg.
Twee organisaties met veel deelnemers die zich onderling niet veel ruimte overlaten. Ofwel
de degens met mekaar kruisen en vaak genoeg op het scherp van de snede. Dat zich onder die
deelnemers meerdere beroemdheden bevinden dat is genoegzaam bekend. Zo nam Gér bij de
Wefo aan 4 wedvluchten voor oude duiven deel met telkens 17 duiven en daarmee won hij
24 prijzen in totaal wat neerkomt op 35,3%. Bij zijn eigen samenspel Beek-Bug deed hij het
nog beter. Daar speelde hij in 7 wedvluchten met de oude 105 duiven en die brachten hem 66
prijzen thuis. Dat is een oogst van liefst 62,9 %. En dat in een spel met gemiddeld 1800
duiven in deconcoursen. En dat was zo:
Etroeungt 30 mei : 2885 d. 26-115-162-275-353
( 9 van 20 )
Chalons 14 juni : 2545 d. 52-64-105-106-108
( 10 van 17 )
Melun
21 juni : 2444 d. 6-23-30-45-65-152
( 11 van 17 )
Sens
29 juni : 1675 d. 17-25-338-75-85-119
( 14 van 17 )
Melun
11 juli : 1019 d. 11-28-68-128-134
( 13 van 17 )
Lorris
25 juli : 644 d.
20-34-35-40-46-99
( 9 van 17 )
Met het spel voor de jonge duiven kon hij zijn hart ook op halen. Bij de Wefo speelde hij in 8
wedvluchten 185 jonge duiven waarmee hij 72 prijzen won wat in percentage 38,9 % is. En
ook bij Beek-Bug was hij weer bij de te kloppen mannen. Er werden 11 wedvluchten
gevlogen en in alle die concoursen deed Gér mee met z’n jonge garde. In totaal speelde hij
268 duiven en die presteerden het om totaal 155 prijzen te winnen. En wat ook weer een
bovenmaatse winst is van 57,8%. Om een indruk te krijgen hoe dat werd bereikt zijn hierbij
dan 5 van z’n beste uitslagen.:
Rethel
15 aug : 1749 d. 10-18-22-45-52-54-58
( 16 van 25 )
Burdine
2 sept : 1610 d. 6-113-114-122-147-148
( 14 van 24 )
Sens
12 sept: 644 d. 2-16-26-33-34-47-65-76
( 12 van 23 )
Chimay 13 sept : 1674 d. 1-5-23-24-25-51-63-67
( 17 van 21 )

Rethel
19 sept : 1552 d. 1-56-60-70-84-106
( 14 van 21 )
Dergelijke uitslagen die spreken voor zich. Zo al reeds is genoemd werden die gewonnen
waar de deelname groot is en het gros van de deelnemers de amateurstatus reeds lang achter
zich hebben gelaten. Het is niet overdreven te zeggen dat menige geremoneerde liefhebber
niet zo’n dergelijk vergelijkbaar percentage heeft behaald. En ik ben het niet alleen die zo
denkt over de prestaties van Gér van Daal. Dat we hem kunnen rangschikken onder de
bescheiden groep is realiteit en waar hij zeker niet onopgemerkt is gebleven. Zijn successen
van de laatste jaren, met zijn goeie kolonie duiven op z’n tuinhok, zijn om te roemen. Als je
bij hem achter in de tuin komt dan zie je een klein maar goed verlucht tuinhok. Als men vele
hokken heeft gezien dan valt zijn hok bijzonder in het oog hoe zindelijk en proper het er
uitziet. Ook de duiven passen er zich geheel aan bij de eenvoud. Zo mooi het hok is, zo mooi
zijn ook de duiven die er op zitten. En niet alleen mooi maar ook wilskrachtig en goed
gespierd vogels zijn het. Kalm en zelfbewust gaat Gér met zijn duiven om, hij koestert ze als
of het zijn kinderen zijn, want ze leveren hem zo veel genpot. Verdiend mag Gér van Daal in
het zonnetje worden gezet. Om dat hij een melker is die al menig seizoen zeer goed met zijn
duiven voor de dag is gekomen. Het is een feit dat hij zich nu bij de beste spelers van de
samenspelen Beek-Bug en de Wefo kan scharen. En daar gaat het tenslotte om. Het willen
winnen en geregeld goede uitslagen maken staat hoog in zijn vaandel. Bij de wedvluchten tot
Orleans en vooral bij de sprintvluchten is hij één van de te kloppen mannen. Met wat? Met
geen geheimen maar met goeie duiven. Hij heeft een duivenvolkje waar je de duim voor kunt
opsteken en waar hij van krijgt wat hij wil. Dat hij ook weer in het komende seizoen van 2021
een winnende rol zal gaan spelen dat lijkt wel zeker. En misschien nog beter als het afgelopen
seizoen. En als dat gebeurd dan overtreft hij zich zelf!
P.Schepers.

