WEFO-LIMBURG
Wedvlucht Issoudun op 27 mei 2017. Los 07.00 uur.
Deelname 1402 duiven. 1e duif 13.27.33 uur. Snelh. 1343.447 m/pm.
Op deze bloedige strijd waren de gebroeders Simons & zonen uit Ransdaal
de sterksten.
Vandaag was het de dag dat Rethel en Issoudun werd gevlogen. En met een weertje die om te zoenen was.
Het was zelfs tropisch ! In de aanloop van de week werd al aangekondigd dat er een periode zou komen dat
het bloedheet zou worden. De grote vraag was echter uit welke hoek de wind zou gaan waaien omdat dan
de hitte van de dag factoren zijn die bepalend zijn voor het verloop van de vlucht. In de vroege ochtend lag
er al een warmtefront boven Frankrijk dat geleidelijk aan over de vlieglijn van de duiven zou komen. De
lucht was hemelsblauw. Geen wit wolkje viel er in te bespeuren. De koperen ploert had kermis. En die
ongenadige zou het gaan maken dat het kwik in de thermometer ging oplopen tot ruim boven de 30 graden.
Om de duiven die extreme hitte te besparen kregen ze al vroeg groen licht. Zowel in Rethel als in Issoudun
mochten de duiven al om 07.00 uur op de vleugels. Bij het zien van dat bericht had iedere liefhebber die
duiven mee had direct een goed ochtendhumeur. Zo’n goed nieuws dat pept op. Ieders gedachten ging naar
het verleden. Het is toch weer zo lang geleden dat de duiven op de aangevraagde uren gelost konden
worden. Naar de tijd toen continu de lucht schoon was en de zon heer en meester was. Men zou zeggen dat
het met zo’n mooi weer een buitengewone mooie vlucht zou worden. Maar dat ging tegen vallen. Het zou
een vlucht gaan worden die ging lijken op een zware en grote fondvlucht. De warmte van de dag die
maakte het de duiven zuur. Men ging er van uit dat de duiven met de warmte toch wel 80 km/u zouden
gaan doen. Daarvan uitgaande zou het spel dan rond de klok van half twee moeten beginnen. En die
prognose kwam inderdaad uit. En wie opende de strijd? Het waren de gebroeders Simons & zonen te
Ransdaal die om 13.27.33 uur tot hun verbazing een duif op de valklep zagen zitten. In hun
kweekcentrum is altijd werk in de winkel en tussen het bezigen van hun werk daarbij zagen ze opeens een
duif op de klep zitten. Dat is er ene die nog buiten is gebleven bij het trainen was hun eerste conclusie.
Maar het gedrag van de duif op de klep die was anders als normaal. Dat viel op! En dan opeens een
schreeuw en een krachtterm. Godverdomme, het is er ene van de reis vloekte Danny. En toen brak het
rumoer pas goed los. Heel misschien heeft de duivin al minuten op de plank zitten te wachten om binnen
gelaten te worden. Stom,stom en nog eens stom is het verwijt dat eigenaars zich maken. Maar de zaken
gaan voor het meisje is tenslotte hun excuus. Weliswaar een goed excuus! Want nochtans weten ze bij de
Wefo en bij hun Samenspel alles plat te krijgen. Op diverse plaatsen komen ze op het bovenste trapje van
de eretribune te staan. Met het goud als beloning. En jammer misschien, bij de afdeling Limburg wordt het
zilver hun deel. Tegen bijna 6000 duiven weten zich de broers Simons & Zonen zich te klasseren als 2e en
7e in de absolute top.
En het waren de zusjes 1/1038591 en 1/103932 die zich van hun beste kant
lieten zien. Eerst genoemde, de “591” die de vlucht wint en de “932” die me de 4e prijs gaat lopen zijn
zoals gezegd zusjes. Bloed mooi en goed. Dat kan ook niet anders. Ze zijn namelijk van het onsterfelijke
ras van de mannekens met de klak uit Arendonk. Wereldras en uit de lijn van de diens beroemde Jonge
Merckx wiens vader, de “031” liefst 18 keer de eerste prijs won in groot verband. Het klapstuk van de dag
is dat de winnares de 520.653 km die haar van het hok scheidde met een snelheid van 80,6 km/u had
afgelegd. Dat was een klapstuk. Op de tijd dat de “591”arriveerde was nog nergens een melding van een
aankomst gedaan. Het werd binnen de kortste tijd “Hot News” dat bij het kweekcentrum Simons een duif
van Issoudun was gearriveerd. Toen steeg bij iedereen de spanning ten top. Het kweekcentrum Simons ging
over de tong. Op Epernay van 13 mei walste ze immers de Wefo ook al plat. En wat werd er veelal bij
gezegd? Dat mag ook wel; die zitten het kortst bij dokter “de Weerd” en hun duiven worden medisch
begeleidt door deze. En die dat zeiden die hadden volkomen gelijk. De Simonsen maken er geen geheim
van dat hun duiven met het systeem van Dr. de Weerd er wonderbaarlijk gezond uitzien. En dat is hun
geheim. Gezonde en goede duiven vliegen aan de kop. Ze leveren het bewijs met hun uitslag van 1-4-17-57
en verder met 157-188-193-237 en 324. Dat ze hiermee worden gefeliciteerd dat is van harte. Proficiat
!!!!!
Pie Schepers.

