Wefo – Limburg
Wedvlucht Mont Lucon op 19 juni 2021
Deelname 518 duiven. Los 09.30 uur. 1e duif 17.17.54 uur. Snelheid 1179.978 m/pm.
Jan Deliege uit Vijlen toont weer zijn kracht!
1-3-11-14-26-38-40-43-89-107 is een uitslag om te onthouden!
De vlucht Mont Lucon is er een geweest van het harde labeur en van de eendaagse fond. Want
de losplaats die lag zowat 550 kilometer ver in Frankrijk. En die zijn niet in een paar uurtjes
afgelegd. En dat is ook de reden dat nog maar een handvol duiven op deze vlucht werd
ingezet. En degene die duiven mee hadden op deze vlucht dat zijn de moedige volhouders.
Bij de Wefo waren het 53 liefhebbers die nog de stoute schoenen aantrokken en aan deze
eendaagse fond-vlucht deelnamen. Het was Jan Deliege, met zijn maat Frans Heyenraeth,
uit Vijlen die om 17.17.54 uur de wedstrijd opende. Op die tijd klokte hij zijn jarige doffer
0/1726946 die hij als derde had getekend. Die crack had toen zijn afstand van 552 kilometer
met een snelheid van bijna 71 kilometer in het uur afgelegd. Liefst 7 uren en driekwartier
heeft hij er aan moeten trekken. Ja, echt trekken want onder de bloed hete zon en met geen, of
weinig, hulp van de wind heeft de doffer alles moeten geven om de andere 517 duiven in het
concours af te straffen. Oei-oei wat hebben de duiven op deze vlucht moeten afzien. De hitte
van de dag en de afstand is de oorzaak geweest dat veel duiven op een gegeven moment de
pijp aan maarten gaven. Toen die het einde niet in zicht kregen en de dorst hun ook nog
overmande, was het over en uit. Ze moesten neer. De zon die priemde zo fel dat slechts de
duiven met een goede conditie de finish op tijd haalden. Het is dan ook niet vreemd dat de
vlucht zijn einde kreeg toen de klok bijna 19.00 uur had bereikt. Maar in Vijlen is het de
vlucht geworden voor Jan en z’n kompel Frans. Daar was het: ‘van dik hout zaagt men
planken’. Met 10 prijzen, waarvan 8 prijzen bij de top-vijftig, presenteren ze zich weer zoals
ze dit al zo vaak deden. In ‘n kampioenenstijl! Wie kent de successen van de Jan Deliege en
Frans Heyenraeth niet? Ze hebben in hun loopbaan zoveel vluchten gewonnen, op hoog
niveau, dat ze haast de tel kwijt zijn. Daarbij zijn wedvluchten die extreem moeilijk waren.
Zoals deze Mont Lucon ! Nu rollen ze de Wefo weer helemaal op en laten ze 52 sterke
concurrenten struikelen. Dat gebeurde natuurlijk niet met duiven waarvan de ouders en
voorouders amper een prijsje konden winnen. Nee, om de dooie dood niet! Op het hok bij Jan
Deliege zitten enkel duiven die het verdiend hebben om er te verblijven. Niet goed, geen
plaats! De selectie is daar streng. En als men weet dat heel zijn kolonie bestaat uit duiven van
prominente hokken dan zijn al veel vragen beantwoordt. Neem nu de doffer “946”, de
winnaar van deze Mont Lucon, bijvoorbeeld. Door zijn body stroomt het bloed van de
krachtpatsers van Jo en Florian Hendriks in Nijswiller. Hij is nauw verwant aan de beruchte
“081” die bij de mannen in Nijswiller één van hun paradepaardjes was en hun naam over de
wereld deed gaan. Dit wat de vader van de “946” betreft. En de moeder van de winnaar is
eveneens afkomstig van een liefhebber die in het rijtje van de “toppers” te vinden is. Dat is
J.Merxks uit Vaals. Het is een krijgertje die Jan en Frans bij die Merxks uit vriendschap
hebben verkregen. Voor wat, hoort wat. Deze duivin is namelijk het soort van “de kaasboer”
van Gaston de Wouwer uit het Belgische Berlaar. Een der beste kwekers uit de internationale
duivensport. Wat moet er nog aan toegevoegd worden? Het mag duidelijk zijn dat de winnaar
van deze Mont Lucon een “crack” is. En niet zo’n kleintje ook nog. Sinds 14 dagen verkeren
de duiven bij Jan en Frans in een supervorm. En dat geeft vertrouwen in de volgende vlucht.
Maar allereerst worden ze met het succes op deze Mont Lucon, wat 1-3-11-14-26-38-40-43-

89-107 is, van harte gefeliciteerd. Grote klasse en Proficiat. Het zilver dat weet zich Jean
Hornesch toe te eigenen. En dat is ook alweer een normaal gegeven. Met zijn 2e en 20e prijs
zit hij goed in de snuit en het is een kwestie van tijd wanneer hij als winnaar uit de bus komt.
Dat Jean van alle markten thuis is dat weten iedereen. Ine de Rijck is ook al weer een naam
om bang van te worden. Niet voor de persoon als zodanig maar door de geweldige prestaties
die worden behaald. Met het viertal van 4-34-53-70 in de uitslag laat hij dat weer effe blijken.
De 5e prijs is voor A.Vloedmans en daar klokt hij nog een aardig drietal bij die hem tevreden
stellen en hem de moed geven om door te gaan . En dan komen we tot de plaats zes. Dat is
Wolfgang en Bertha Berensfreise in Nieuwstadt. Gossiemijne, die hebben beslist blauwe
lippen gekregen van het fluiten. Daar hing opeens een kluit duiven boven hun hokken
waarvan ze zelf versteld door werden. En zo als het vaker gebeurd, zo ging het nu ook. Als
van een leien dakje! Het piepte en het bleef piepen. En dat geluid leverde hun 22 prijzen op
wat begon met 6-10-17-18-21-22-30-33-39. Schud nog eens in, dat is een rondje waard!
Mama Jacobs en haar zonen in Beek die lieten zich ook niet wegdrukken. Dat zou hun
voorname naam niet ten goede komen. Val aan en volg mij, is hun motto! Hun score als 7-828-31-44-92 die doen wat ze doen moeten. Geen woorden maar daden! De top tien is
compleet met de 9e prijs. En daar zorgt Th. Grootjans voor. En omdat het moeilijk lopen is
met één been neemt hij de 127e prijs erbij. Dit waren dus de tien toppers en wie nog meer
succes hadden dat is hier onder te zien. Van de 53 deelnemers hadden er 44 succes en kregen
9 liefhebbers de hoed op. Jammer en die hadden pech! Allemaal proficiat!
NAAM

NO

JAN DELIEGE
1 3 11 14 26 38 40 43 89 107
J. HORNESCH
2 20 69 82 128
INE DE RIJCK
4 34 53 70
A. VLOEDMANS
5 60 120 122
COMB. BERENSFREISE
6 10 17 18 21 22 30 33 39 65 68 72 73 77
78 85 91 100 101 103 117 124
FAM. JACOBS
7 8 28 31 44 92
TH. GROOTJANS
9 127
H. HERMANS
12 129
LOED SENDEN
13 57 71 87
H. VLUGGEN
15 48 50 88
KEES ROELOFSEN
16 61 95 130
MICHAEL SCHMELL
19 74 108 110 126
J. HEIJNEN
23 24 29 63
R. KUSTERS
25 49 59
A.A. HENDRIKS
27
PH. BAADJOU
32 41 47 56 93 96 98 123
JANNIE VAN DENZEN
35
B. MARTENS EN ZN.
36 51 54 105
G. HEIJNEN EN ZN.
37 75 115
JO ROKS
42
DENNIS VEUGELERS
45
P. PEPELS
46
T. JONKER
52
H. WELZEN
55
FRITS PAULSSEN
58 84
JUERGEN HEINEN
62 111 125
H.G.J KUSTERS
64 90 121
GEBR. SIMONS & ZOON
66 79 116
TIM PENDERS
67

ROB HOUBEN
G.SIMONS
J. RUERS
GEBR. RINGS
COMB. GEBR. HENSEN
J. OP HET VELD
H.J. SMULDERS
JOHN VAN HEEL
C. SCHMITZ
GEBR. COX
STITZINGER-JANSSEN
COMB GEENEN & PETERS
J. VAN OPPEN
WERNER SCHROEDERS
M. NOOIJEN

76
80
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86 112 114
94
97
99
102
104
106
109
113
118
119.

Pie Schepers.

