Wefo – Limburg.
Wedvlucht Orleans j.d. op 11 sept. 2021.
Deelname 535 duiven. Los 09.30 uur. 1e duif 14.21.47 uur. Snelheid 1499.948 m/pm.
Duivenkweekcentrum Limburg weer top!
De gebroeders Simons & zonen te Randaal
trotse winnaars bij de WEFO en met Goud-Zilver-Brons bij het Samenspel BBM!
Merkbaar is het dat de meeste liefhebbers zijn gestopt met duiven te zetten. Menige die
hebben zelfs al afgehaakt en hebben er een punt achter gezet. Overwegend zijn dat de
liefhebbers die hun duiven in de volle rui hebben zitten met gevolg dat die duiven geen lust
meer hebben om te vliegen. Een natuurlijk verschijnsel bij duiven. Maar de mannen die tot het
bittere einde slag leveren die hebben vroegtijdig maatregelen genomen. Die hebben het er
voor gezorgd dat hun jonge duiven nu nog het volle verenpak bezitten. En met dergelijke
duiven kan men nu nog alleen maar wedijveren met de concurrentie. Enfin, zaterdagmorgen
melde de afdeling dat het in Orleans goed weer was en dat de verwachting aanwezig was dat
de duiven tussen 9 en 10 uur zouden gelost kunnen worden. En inderdaad! Om 09.30 uur was
het zo ver. Met veel brio en vlieglust kregen toen de 1494 duiven van de afdeling Limburg
vrij spel en konden ze beginnen aan hun reis naar huis. Het is de vraag of de start van de
duiven moeilijk is geweest toen ze met een matige noord-westen-wind op het snuitje het
luchtruim kozen. Ze hadden immers ruim 400 kilometer voor hun kiezen en als ze op die
lange weg steeds hun eigen vermogen moeten leveren dan wordt het pezen. En gezien die
omstandigheid werd er van uitgegaan dat de duiven geen raketsnelheden zouden maken. Maar
zuiver weten kun je het nooit. En hoe de werkelijkheid in mekaar zat dat werd al snel uit de
doeken gedaan. En hoe? Toen men hoorde dat de duiven van Oost-Brabant, die in Vervins
waren gelost, een snelheid hadden gemaakt van ruim 1500 meter per minuut kwam men tot
andere gedachte. Op enkele ongelovige Thomassen na. Maar de mannen die het zekere voor
het onzekere namen die wisten van wanten. Rond de klok van twee uur stonden die al met de
kop in de nek in de grijze bewolkte lucht te staren. De nervositeit begon zich te roeren. Zo af
en toe zag men ‘n duif over vliegen waardoor de spanning nog groter werd. Iedereen leefde
met het verlangen om een vroege duif op de klep te krijgen. Orleans met de jonge duiven
winnen dat dwingt immers respect af. En zo als er altijd beroering komt als vernomen wordt
dat ergens de eerste duif is gemeld, zo was het dus nu ook. Compu-club liet opeens zien dat J
Hendriks & Zoon in Nijswiller en Ph,Baadjou in Eygelshoven respectievelijk om 14.24 en
14.26 uur hadden gepakt. Dat betekende dat de strijd was ontbrand en iedereen op z’n quivive moest zijn. Men wist immers niet hoe het zou gaan lopen. En als het eerste schaap over
de dam is, dan volgen er meer ! In Ransdaal bij het duivenkweekcentrum van de Gebroeders
Simons & zonen was het om 14.21.47 uur raak. Even voor die tijd hing één van hun
favorieten boven het hok die even daarna over de antenne gleed. Er hoefde niet lang gefloten
te worden om de duif op de plank te krijgen. Het was zo gepiept dat hun talent met ring
1420059 z’n aankomsttijd registreerde. En zo als meestal het geval is kwamen ook bij andere
liefhebbers omstreeks die tijd duiven terug van de reis. Wat men toen nog niet wist dat was
dat het gesmeerd zou gaan lopen. Er waren op deze Orleans 134 prijzen bij de Wefo te
winnen en in een dik half uur waren die verdiend. En de grote matador bij de Wefo zijn de ‘
Simonsen ‘ in Ransdaal. Helemaal niet vreemd. Want wat daar rondvliegt dat is uitsluitend
puur! Onlangs op Limoges van 30 mei walsten ze alles bij de Wefo ook al plat. Dat ze elk
seizoen meermalen aan de overwinning snuffelen dat is zo zeker als twee maal twee vier is.
En meestal op de vluchten als er flink geknokt moet worden. Nu op deze Orelans spelen ze 32
medestrijders op een hoopje. De winnende jonge duif van hun die snelde naar huis met 90
kilometer in het uur terwijl de laatste prijsduif ook nog 80 km/u deed. Wat is de oorzaak van

dit verschil? Uitkijken en goed sturen ! Maar laten we bij de feiten blijven. De Gebroeders
Simons & zonen waren de beste op deze Orleans voor jonge duiven. Ze waren met 40 duiven
mee en daarvan kwamen 13 stuks goed voor de dag. Kijk naar de uitslag en bewonder hun
met de score van: 1-11-12-21-57-76-92-93-94-98-100-119. En verbaas je met hun uitslag die
ze neer zetten bij het concours van MBB. Tegen 492 duiven knallen ze daar 19 prijzen in de
roos en te beginnen met 1-2-3-6-23-28-41-53-54-55. Met dit succes zijn ze de meest
besproken liefhebbers van het zuiden zijn en daarover mogen ze met recht praatjes maken. Ze
worden van harte gefeliciteerd. Proficiat! In Roermond kreeg Maikel Zeegers het zilver op
de plank. Deze liefhebber is ook al iemand die met goede regelmaat vroege duiven klokt. Is
hij er vandaag niet bij, dan de volgende keer wel is zijn stelling. Met zijn 6 duiven wint hij nu
2 en 24 en dat is niet alleen mooi maar omdat het spitsen zijn, is dat zelfs bijzonder. Knap
gedaan! Wie volgt er dan? Ik ga het hebben over Huub Hermans uit Born. Dit seizoen heeft
die al vaker zijn kunnen gedemonstreerd. Met als hoogtepunt de zware Argenton van 5 juni,
toen hij heel Limburg op de knieën dwong. Als het om de knikkers gaat dan is het uitkijken
met Hermans. Wat bakte hij er op deze Orleans van? Bekijk de uitslag en dan kom je dat
gauw aan de weet. Heel parmantig zal hij de volgende maand oktober, als de Wefo zijn
kampioenen huldigt, op het podium staan.
Nu op deze Orleans wordt al voor hem geklapt met het winnen van het brons. En zeker met
zijn totaal uitslag van 3-4-6-14-16-27-28-29-31-63-85-86.
Dat is werk van een
superkampioen en ontmoedigend voor de concurrenten. Een vroege duif kreeg ook Wiel
Schoffelen uit Buchten op de valklep. Dat is trouwens niks bijzonders omdat dit bij hem met
schering en inslag gebeurd. Al het hele seizoen heeft hij een rol van betekenis gespeeld. Op
Orleans van 11 juli bezorgde hij de medespelers bij de Wefo een
minderwaardigheidscomplex. Nu zit Wiel goed voorin met de 5e prijs met daarbij 89-90-99.
Dat is fraai vier op een rij. Die ook weer indruk maakte is Dennis Veugelers uit Nieuwstadt.
Met de 7e prijs in de top tien en een totaal van 12 prijzen zouden velen erg tevreden zijn.
Maar of Dennis prat gaat met die uitslag dat valt te betwijfelen. Hij was immers met 59
duiven in de race en daar heeft hij beslist méér van verwacht. Niet altijd is het kermis! Het
duo Nijssen-Wulms in Asenray zijn in elke vlucht waaraan ze deelnemen gevaarlijke klanten.
Met 6 duiven vangen ze nu 8 en 97 wat natuurlijk ook weer prima is. Zou er een premie zijn
voor de liefhebber met de meeste prijzen dan ging die naar Nieuwstadt en wel naar de
Combinatie Berensfreise. Die hebben wat te graaien gehad op deze Orleans. Met 22 prijzen
van 75 duiven spelen ze goed quitte en een mooie serie. Hun ketting begint met 9-10-13-1518-19-30-32-33-35-37-39-40 enzovoorts. Degene die hier niet van opkijkt die heeft een bril
nodig. Er deden 33 liefhebbers mee en daarvan hadden er 26 succes. De 7 liefhebbers die niet
aan de bak kwamen hebben pech onderweg gehad en daarom zijn ze afwezig. Volgende week
wordt het seizoen met de vlucht Melun afgesloten en wie nog in de kijker wil komen krijgt
daarmee de laatste kans.
“ De aanhouder wint !!! De prijswinnaars zijn:
NAAM
NO
GEBR. SIMONS & ZOON
1 11 12 21 51 57 76 92 93 94 98 100 119
MAIKEL ZEEGERS
2 24
H. HERMANS
3 4 6 14 16 27 28 29 31 63 85 86
W. SCHOFFELEN
5 89 90 99
DENNIS VEUGELERS
7 44 47 53 66 71 103 105 127 128 134
NIJSSEN-WULMS
8 97
COMB. BERENSFREISE
9 10 13 15 18 19 30 32 33 35 37 39 40 52
64 65 73 81 109 130 131 132
ROB HOUBEN
17 120
J. HORNESCH
20 25 62
FRITS PAULSSEN
22 48 133

FAM. JACOBS
COMB. GEBR. HENSEN
GEBR. COX
H.G.J KUSTERS
B. MARTENS EN ZN.
H.J. SMULDERS
JOHN VAN HEEL
COMB GEENEN & PETERS
SANDRA WILLEMS
G.SIMONS
ZINKEN & COUMANS
GEBR. RINGS
J. HEIJNEN
K.EN R. LOMANS
COMB. J & M DUITS
J. RUERS

23 38 45 59 72
26 106
34 74
36 96 114 118
41 42 49 50 56 60 68 69 78 80 115 125
43
46 58 113 129
54 55 67 95 101 102 110 111 122 123 124
61 121
70 75 79
77 87 88 107 108
82
83 116
84 104
91 117 126
112.

Pie Schepers.

