Wefo – Limburg
Wedvlucht Nanteuil op 12 sept. 2021
Deelname 792 duiven. Los 09.00 uur. 1e duif 12.25.20 uur. Snelheid 1534.488 m/pm.
Jhon van Heel uit Maria-Hoop met een krijgertje
een sterke winnaar!
Deze vlucht van Nanteuil is gevlogen geworden onder ideale weersomstandigheden. Het was
heerlijk om buiten in de zon te vertoeven en te genieten van al wat groeit en bloeit. En voor de
duivenliefhebbers is dat natuurlijk voor het hok bij het opwachten van de duiven. Dat is iets
aparts! Ieder had op de zondagmorgen al direct in de smiezen dat de duiven op de nieuwe
losplaats gelost zouden worden. Om de doodeenvoudige reden dat de zon scheen en aan de
blauwe hemel witte wolkjes dreven. In een geruste toestand werd afgewacht op het bericht dat
de duiven groen licht zouden krijgen. Dat de lossers hebben moeten wachten tot 9 uur eer ze
de deuren konden opentrekken heeft te maken gehad met het optrekken van de lichte nevel.
En toen dat was gebeurd klonk de startfluit. Het was een aardigheid voor de begeleiders om
de duiven te zien vertrekken. Dat gebeurde met veel zwier en bliksemsnel wat in hield dat
binnen de kortste tijd ook niks meer van de 5709 duiven was te zien. Met dit mooi
duivenweer kon dat ook niet anders. Zaterdag was Orleans troebel en mottig en desondanks
werden de prijzen toch gauw verdiend. Dat dit op deze vlucht van Nanteuil ook zo zou
gebeuren dat lag voor de hand. Hoewel de duiven daar vertrokken met een noordenwind heef
het niet lang geduurd dat ze de wind op het snuitje hebben gehad. Gezien de snelheid van 92
kilometer per uur die de winnende duif van John van Heel maakte moeten de duiven al snel
na hun vertrek de wind van achteren hebben gekregen. Kan niet anders omdat de laatste
prijsduiven ook nog 82 km/u deden. Hoe het ook is gegaan dat veranderd niks aan de
wedvlucht in het geheel. Nog mooier kan haast niet. En de winnaar John van Heel uit Maria
Hoop die kan weer een gouden plak aan zijn talrijke gewonnen gouden plakken toevoegen.
En het frappante daarvan is dat de jonge duivin met ring 1600297 die de vlucht wint een
krijgertje is. Ja, echt waar! John vertelt: Op facebook kwam hij over enige maanden terug een
bericht tegen dat duivenliefhebber Jim van Ingen uit de gemeente Lattrop in Overijsel
wegens verhuizing zijn duiven van de hand moest doen. Hij gaf toen aan dat hij een aantal
jonge duiven had zitten die hij aan geïnteresseerde liefhebbers gratis wilde afstaan. En op dat
bericht heb ik gereageerd zegt hij met gevolg dat ik 10 jonge duiven heb gekregen. Wat voor
soort of ras het is dat weet ik niet en dat is ook niet belangrijk voor me. Het fijne er van is dat
ze me allemaal bevielen. Ze zitten goed in mekaar en nu met de late jonge duiven hebben ze
al laten zien dat het geen brandhout is. De lichte kras duivin die op deze vlucht 791 Wefoduiven te snel af is, dat is dus een van die krijgertjes. En waarmee of met welke positie ze dat
deed? Wellicht heeft een jonge doffer haar kop gek gemaakt en is ze daardoor gemotiveerd
geworden zegt John. Anders weet ik het ook niet? De duivin leverde een geweldige prestatie
en die zorgde er voor dat John van Heel uit zijn bol kon gaan. Wie zou dat niet doen? Met de
uitslag als 1-12-24-28-116-135-136-185 is daar alle reden voor en hij benadrukt met dit
succes alweer dat zijn faam en roem heel terecht is. Petje af en Proficiat ! Er namen 29
liefhebbers deel aan de vlucht en daarvan haalden er 24 de uitslag. Om 12.41 uur ging de
laatste (198ste) prijs uit de prijzenpot en was de pret na ’n goed kwartier voorbij. Alle
prijswinnaars de vijf en maak jullie op voor de sluitvlucht van het seizoen. De prijswinnaars
zijn:
NAAM
JOHN VAN HEEL
NIJSSEN-WULMS

NO
1 12 24 28 116 135 136 185
2 17 36 84 85 93 107 115 168

COMB LAMERS-HERMANS
3 11 19 20 43 48 50 52 76 78 133 151 182
188
ARNO VAN LUMIG
4 10 16 49 104 117 118 119 139 167 187
FRITS PAULSSEN
5 6 41 46 68 88 122 124 189
MAIKEL ZEEGERS
7 33 77
B. MARTENS EN ZN.
8 40 81 82 94 99 100 112 123 164 193
GEBR. RINGS
9 13 14 23 25 26 27 31 32 35 39 44 47 51
56 58 59 60 71 79 86 87 89 90 91 95 97 98 101 102 105 106 108 110
111 126 127 128 129 130 131 132 138 141 147 150 154 155 157 159 160
161 163 177 178 179 186 191 192 194 197
COMB GEENEN & PETERS
15 67 72 75 146
H.J. SMULDERS
18 34 45 61 114 134 137
J. RUERS
21 64 92 144
FAM. JACOBS
22 29 37 38 53 54 62 65 66 69 80 103 109
120 121 143 153 170 183
K.EN R. LOMANS
30 55 169 172
G. VAN DAAL
42 73 181
UDO JUTTEN
57 166 184
H. HERMANS
63 70 96 142 145 156 171 174 176 198
LOED SENDEN
74 175 196
G.SIMONS
83
JOS DIRCKS
113
J. HORNESCH
125 148
G. HAAS
140 165 195
GEBR. COX
149 158 180 190
COMB. BERENSFREISE
152 173
WERNER SCHROEDERS
162.

Pie Schepers.

