Wefo-Limburg
Wedvlucht Cahors op 6 augustus 2022
Deelname 414 duiven. Los 08.00 .1e duif 06.17.06. uur. Snelheid 997.086 m/pm.
Thei Wolfs weer in de schijnwerper.
Na Dax wint hij ook nog Cahors!
Met grote voorsprong!
Voor de fond-mannen is met Cahors de laatste vlucht gevlogen. Dat gebeurde ook weer met
het mooiste weer van de wereld. Hartje zomer is het en eigenlijk te veel van het goeie.
Brandend zand! Door de aanhoudende hitte zijn menige riviertjes en beken droog komen te
staan. Waterdieren creperen en boten die kunnen niet meer varen. Het is heel extreem. Voor
de wedvluchten van de duiven mag het weer wat milder zijn. Maar helaas, is dat niet altijd
het geval. De duiven in Cahors werden gelost in de frisse morgen en met een kalme noordoosten wind. Met een temperatuur van 23 graden zag het voor de duiven prima uit en met een
afstand tussen de 850 en de 900 kilometer werd gedacht dat s’avonds laat wel ’n klein aantal
duiven zouden aankomen. Maar dat was niet het geval. Geen melding werd gedaan. Het zal
toch geen duplicaat van Carcassonne worden werd even gedacht. Met goede moed en met
evenveel hoop werd bij het krieken van de zondagmorgen weer post gevat. Uit ervaring wist
men dat dan de kopduiven bij het eerste ochtendgloren zouden moeten vallen. Zo stond de
winnaar van Dax op 8 juli, met name Thei Wolfs in Maria-Hoop, natuurlijk ook te posten.
Want hij was weer met 12 kanjers mee op de vlucht Cahors. Vol verwachting klopte zijn hart.
De overwinning van Dax die lag nog fris in zijn geheugen en het plezier daarvan dat was nog
niet helemaal bij hem weg. Met dit in de bagage is het enerzijds makkelijker om te posten en
anderzijds ook weer spannender. Stel je voor dat het weer eens zou lukken om vroege duiven
te klokken, zo dacht hij. En zijn stille droom die gebeurde. Hij werd uit die droom gehaald

toen hij zijn duivin met ring 0/1656141 in volle vitesse had zien thuiskomen en die de tijd
van 06.17.06 uur liet registreren. Omdat het allemaal zo snel gebeurde had dit de nodig
impact. Hij moest effe naar lucht happen. Bij het bellen dat hij van Cahors ’n duif had
geklokt kreeg hij te horen dat hij de eerste melder was. Toen ging er een onverklaarbaar
gevoel door hem heen. Toch zeker niet al weer schreeuwde het in zijn lijf. Het verdere posten
buiten dat kreeg nu nog een intensere aandacht. De stijgende spanning die was niet alleen
gezond voor Thei maar hield het meteen hartstikke leuk. Meteen wisten de andere 121
Limburgse deelnemers dat Thei Wolfs dus Cahors aan de gang had gezet. En dat begin
kwam verdomd traag op gang. Het werd 7.00 uur en het werd zelfs 8,00 uur en nog altijd was
geen tweede duif gemeld. Eenzaam en alleen stond toen nog de naam van Thei Wolfs op de
meldingslijst. En dan eindelijk kwam er schot in de zaak. Even na acht uur begon het te
druppelen. Het gerucht dat deed de ronde dat in Susteren, Hulsberg en Geulle ook duiven van
Cahors waren geklokt. Toen werd algemeen gedacht dat dit een regelmatig vervolg zou gaan
krijgen. Maar wat is regelmatig? Dat kan een snel tempo bevatten maar ook een langzaam
tempo. En dat laatste werd het. In de loop van de dag werd wel eens gedacht dat Cahors op
een Carcasonne zou gaan uitdraaien. Rond het middaguur waren van de 862 Limburgse
duiven er pas ongeveer 170 terug. Bij de Wefo waren 138 prijzen te winnen en om 14.17 uur
waren die verdiend met als saldo dat er toen nog 276 duiven onderweg waren. Voor het
middaguur had het bij Thei Wolfs vijf keer geklingeld en toen het sluiten was had hij van de
12 duiven er 6 thuis. Een resultaat van 50% op een loodzware vlucht behalen dat is alleen
maar te bereiken met klasse duiven. En de melker die dan ook nog het hoogste trapje van het
erepodium mag bestijgen, dat is dan een iemand die het klappen van de zweep kent. En de
winnaar Thei Wolfs kent dat klappen verrekte goed. Hij presteert het om eerder Dax te
winnen en nu ook nog Cahors. Dat is een huzarenstukje die zijn gelijke niet heeft. Het is
natuurlijk een feit dat wedvluchten Dax en Cahors bij de winnaar als muziek in de oren
klinken. Hier dan zijn succes:
Bij de Wefo
tegen 414 duiven 1-37-51-63-83-128.
Bij de Afd. Limburg tegen 862 duiven 1-66-88-111-149-248
Bij de Mid.Limburg tegen 193 duiven 1-10-19-24-32-57
Groot respect mogen we hebben wat Thei Wolfs te Maria-Hoop heeft gepresteerd. Hij is een
fenomeen. Proficiat !
Het zilver dat werd gewonnen door Fr.Heynen in Susteren en die van de 6 duiven er 4 in de
uitslag brengt. Met de 2-39-69-102 heeft een viertal in de lijst gebracht die het bekijken
waard zijn. Knap gedaan. Het duo Kurvers-de Weerd in Hulsberg die hadden helemaal niks
te klagen. Die maakten hun reputatie op de grote fond beslist waar. Van de 22 duiven winnen
er 16 prijs waarvan de nummers 3-15-23-24 voltreffers zijn. En Huub Nijsten in Geulle, ook
alweer een grote meneer op de fond, die zat ook met ’n viertal in de snuit van de uitslag. Met
de nummers als 4-8-13-16 bewijst hij zijn klasse. De nummer 5 die eist. A van Lumich uit
Maria-Hoop voor zich op en dat met ene van de 2 duiven waarmee hij in concours was. Als
6e prijswinnaar werd R. Muijtjens uit Ubachsberg afgevlagd en die van 11 duiven er 6
binnen sluiting thuis had. Met 6-14-49 heeft hij een drietal in de spits gebracht die alle lof
verdienen. De nummer 7 klokte G.Heijnen & Zoon in Gronsveld en daar lieten ze het bij. De
plaats Maria-Hoop schijnt voor de duiven aantrekkelijk te zijn. Want Jac van Heel die
speelde met zijn duiven ook weer een goede partij. Van de 17 duiven winnen 9 duiven ’n
prijs met te beginnen als 9-34-41-75. Dit is een bewijs van goede kwaliteit. De top-tien maakt
Loet Senden uit Berg en Terblijt vol. Met 5 prijzen van 7 duiven zoals 10-27-119-130-135
heeft deze melker een goede vlucht gevlogen. Van de 62 deelnemers bij de Wefo hadden er
44 succes waaruit blijkt dat de vlucht een loeier is geweest. Alle prijswinnaars proficiat! Dat
zijn:

NAAM
THEI. WOLFS
FR. HEYNEN
KURVERS-DE WEERD
115 138
H. NIJSTEN
AH VAN LUMICH
R.MUIJTJENS
G. HEIJNEN EN ZN.
JAC. VAN HEEL
LOED SENDEN
THIJS VLUGGEN
FAM. JACOBS
WIM JANISSEN
COMB P. STAMMEN EN Z
TH. PETERS
M. LONUSSEN
COMB. NIX
MEVR. HENDRIKS
CROMBACH-TROMPETTER
JOHN VAN KAN
H.M.A. KRUTZEN
J. MOONEN
J. MUYRERS
J. HENDRIKS
H. WELZEN
MIKE SMEETS
GEBR RAMAEKERS
BOIJEN & DOCHTER
W. SCHAEFER
WIL VAN MULKEN
JOS HERMENS
L. SEVRIENS
P.J.F. KOCKEN
COMB. BERENSFREISE
GEBR TUMMERS
L. PALMEN EN ZN.
TH. DAALMANS
ROB HOUBEN
B. RAATS
G. HAAS
JO ROKS
CROMBACH-TROMPETTER
ROB JANSSEN
A.A. HENDRIKS
A. FRISCHE
STITZINGER-JANSSEN

NO
1 37 51 63 83 128
2 39 69 102
3 15 23 24 57 58 59 64 78 81 86 92 96 110
4 8 13 16 47 68 112
5
6 14 49 61 73 111
7
9 34 41 75 95 103 108 109 129
10 27 119 130 135
11
12 18 55 56 62 65 98 136
17 137
19 53 85 106 125
20 88 123
21 101
22 72 84 131
25 29
26 30 60 87 113
28 38 42 124
31 93 127
32
33
35 43
36 70
40 114
44 133
45 80
46
48 66 79 90 91 105 118 122 126
50 74 89 120
52 117
54
67 100
71
76 99
77
82
94
97
104
107
116
121
132
134.
Pie Schepers.

