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Nieuw talent op de grote fond
Mevr. Hendriks te Schinveld
Marathon Kampioen van Limburg
en Auto-marathonkampioen 2022.
Het seizoen van 2022 gaat de geschiedenis in dat de H.Hendriks & Zoon te Schinveld zich
volledig in de kijker speelden. Spelende onder de naam van Mevrouw Hendriks hebben zich
de 71 jarige Huub Hendriks met z’n Zoon Ron (43) zodanig op de grote fond gepresenteerd
dat ze maar eventjes Marathon Kampioen van Limburg werden en ook nog Auto-Marathon
kampioen. Dat wil zeggen dat ze op de vluchten die daar voor aangewezen waren altijd
vroege duiven klokten. En niet zomaar bij toeval maar als heel gewoon. En wie zijn de
melkers Hendriks? Ik moet in meervoud schrijven als ik het over deze ga hebben. Want het is
een noodzaak geweest dat Mevrouw Hendriks duivenmelkster werd. Al zeker 30 jaar speelden
vader Huub en zoon Ron op hun erf thuis onder de naam H.Hendrik & Zoon. Maar in het
jaar 2015 kwam daar verandering in. Op het adres bij Ron werd toen serieus naar het
fondspelen over gestapt en werd daar ook het hoofdpunt gelegd. Maar omdat bij zijn ouders
thuis ook nog met een klein aantal duiven werd gespeeld is dit de reden dat daar onder de
naam van Mevrouw Hendriks wordt gespeeld. En zodoende is het een feit dat ze met een klein
ploegje duiven in dit seizoen de fel begeerde titels van Marathon kampioen van Limburg en
Auto-Marathon kampioen winnen. Maar dat is natuurlijk niet zonder slag of stoot gegaan.
Daar is voor geknokt moeten worden tegen mannen die op de grote fond op de hoogste trede
van de fond-ladder staan. En dat zijn niet ’n paar liefhebbers maar zelfs tientallen liefhebbers
van naam en faam. En die het klaar speelt om deze reuzen op de knieën te krijgen daarvan kan
gezegd en geschreven worden dat die iets groots heeft gepresteerd. En dat wil meteen ook
zeggen dat dit is behaald met duiven die het in zich hebben om lang te blijven vliegen voor
dat ze gaan zitten. Doordouwers. En die hebben Huub en Ron in Schinveld. Hoe komen ze er
aan? De eerste fond-duiven die ze zich aanschaften was in het jaar van 2015. Ron trok de
stoute schoenen aan belde aan bij de vermaarde fond-spelers A & P Denoy in Vijlen. En hij
kreeg daar een open deur. Met een mand vol met jonge duiven van deze Fond-kanonnen uit
Vijlen kwam Ron op een zekere dag thuis. Mooie jonge duiven van ras en stand en gekweekt
uit bewezen ouders. Trots en met de nodige verwachting werden die op het hok gezet. Maar
helaas, bij het uitwennen van deze duiven raakten ze de meesten kwijt. Nog maar ’n paar
enkelingen bleven behouden. Droefgeestig en in een downstemming vertelde Ron aan de
mannen in Vijlen dat hij voor 80%, van de bij hun gehaalde jonge duiven, aan huis had
verloren. Dat kwam de mannen in Vijlen zwaar op de maag te liggen en daarom mocht Ron
zich later, en met gesloten beurs, weer bij hun enkele koppels jonge duiven halen. En
waarachtig, het zijn deze duiven waarmee ze zijn geslaagd en wat meteen ook een blijvende
vriendschap met de “Delnoys” heeft opgeleverd. Daar ze zich ook nog fond-soort bijhaalden
bij Winkens-Rothenburg in Itteren, en zo heel af en toe een bon kochten op een
bonnenverkoop, mag gezegd worden dat hun duivenbestand voor 75% bestaat uit Delnoy’s
duiven en 25% uit die van Winkens-Rothenburg. Het is vaak genoeg gebleken dat deze
duiven niet alleen als vliegduif kwaliteit bezitten maar die ook goed doorkweken. Het bewijs
dat ligt er dubbel en dik op met de prestaties van de broers 16/1786735 en 18/1344536 die 3e
en 5e duifkampioen worden bij de Wefo en uit alleen uit pure Delnoy’s duiven zijn gekweekt.
Bij de Wefo vloog de “735” van 3 keer zetten de prijzen 8-31-93 en de “536 deed dat met het
winnen van 3-44-109. Hun kleine ploeg deed het in het ganse voortreffelijk door 69½ % als
rendement te behalen. Op de 6 fond-vluchten werden 23 duiven gespeeld waarvan 16 prijzen
werden gewonnen. Dat was op;
Bergerac van 17 juni met 787 duiven 3-8-261
van 3 duiven mee

Bordeaux van 1 juli met 1572 duiven 379-438
van 6 duiven mee
Dax van 8 juli
met 791 duiven 31-44-102 van 3 duiven mee
Tarbes van 22 juli met 522 duiven 38-45-152 van 4 duiven mee
Bergerac van 29 juli met 1031 duiven 93-109-141 van 4 duiven mee
Cahors van 6 aug. met
414 duiven 25 – 29
van 3 duiven mee.
Hoe je met weinig duiven groot kan zijn! Over het algemeen wordt er over goede uitslagen in
een reportages heen gekeken en meer aandacht gegeven aan gewonnen kampioenschappen.
Nou, dan mogen ze zich aan de titels die H. Hendriks & Zoon dit seizoen bij de Wefo hebben
behaald vergapen. Naast de 2 Marathon titels winnen ze ook nog de 1e prijs van de éérst
getekende, de 1e prijs bij de éérste en tweede getekende, ze eindigen als 3e en 5e bij het
duifkampioenschap en met hun vrienden Antoon en Patrick Delnoy uit Vijlen worden ze 1e
kampioen in de koppelwedstrijd. Hoe kan het anders ! Met dikke letters mag hierbij
geschreven worden dat deze titels zijn gewonnen bij de crème de la crème van de duivensport.
Bij de concoursen van Wefo-Limburg wel te verstaan waar alleen maar de beste
duivenliefhebbers het wagen om de degens met mekaar te kruisen en waar het op de spits
gedreven wordt. Die daar een concours wint of een kampioenschap behaalt die heeft een
geslaagde prestatie geleverd. Zowaar ‘n huzaren stuk! Voor niks gaat de zon op wat wil
zeggen dat je zonder moeite niks kunt bereiken. Het is niet het geval dat de successen van de
Hendriksen alleen maar te wijten zijn aan hun duiven. Nee, niet helemaal. Want goede duiven
moeten ook goed gesoigneerd worden. En dat vader Huub en zoon Ron dat doen, daar is geen
twijfel over. Omdat Ron nog alle werkdagen de deur uit moet om de kost te verdienen,
worden de duiven in het stille seizoen veelal verzorgd door de met pensioen zijnde vader
Huub. Dat is het krabben van de hokken en de daarbij behorende alle andere werkzaamheden.
Dat gebeurd met zorg en vooral met een stipte regelmatigheid. In het vliegseizoen is Ron de
man die zich ontfermd over de wedstrijdduiven en die deze in alles verzorgd. Zoals trainen en
voeren en ze observeren en alleen bepaald welke duiven in de strijd worden gebracht.
Kortom, Ron met z’n vader Huub is een duo die goed op me kaar is ingespeeld en die hun
taken naar goede evenredigheid hebben verdeeld. Het is een ideale combinatie! Als je ze
vraagt wat gedaan wordt om de duiven gezond te houden is hun antwoordt kort en bondig. Op
medisch gebied worden de duiven geënt tegen paramixo en krijgen ze ’n kuurtje tegen het
geel en de luchtwegen. En dat allemaal voor het nieuwe vliegseizoen. Die medicijnen, en de
bijproducten zoals vitaminen en of elektrolyten en dit soort dingen, die halen ze zich bij de
dierenarts Vincent Schroeder te Kerkrade. Daar moeten hun duiven het mee doen en waarmee
ze gezond moeten blijven. En die dat niet kunnen, dat zijn kneusjes en gaan en er subiet uit.
En het voer wat wordt verstrekt? Het beste van het beste en van de merken Beyers, Versele
laga, en Koopman met als extra, meestal voor het inkorven, wat snoepzaad en ’n paar pinda’s.
Tot slot: De combinatie H. Hendriks & zoon te Schinveld hebben een sterk hok met duiven
die dit seizoen weer bewezen hebben een hoog percentage prijs, met kopprijzen, te kunnen
vliegen en geleidt worden door twee melkers die weten waarmee ze bezig zijn. En wie weet,
nu ze al enkele seizoenen meedoen aan de ZLU vluchten, zit er nog eens een Nationale zege
in.
Pie Schepers.

