Jo, Henk en Danny Simons uit Ransdaal winnen de sprint uit Epernay in Limburg Totaal.
Epernay in het weekend van 7 mei viel letterlijk in het water. Uitstellen en korter bijkomen mocht
niet baten. Men was genoodzaakt om de duiven op maandag kort bij huis te lossen. Het
daaropvolgende weekend van 13 mei stond Epernay weer op het programma en toen waren de
vooruitzichten veel beter. Om 8.45 ging het konvooi van 18.659 duiven op de wieken en een zuidwestelijke wind zorgde voor een hoge snelheid. De sprint werd boven Limburg aangetrokken en de
jaarling doffer van de gebroeders Simons en zoon Danny, welke de naam “Super Kyan” draagt, ging
als eerste over de meet. Zijn snelheid was 1762 m/min op een afstand van 247 km.
Jo, Henk en Danny hadden er 78 mee en pakken een serie van 39 prijzen. Ze winnen 1-167-172-250273-1009-1025-1067-1308-1512-1619-1653-1664-1699 etc.
“Super Kyan”draagt ringnummer Nl16-1774177 en is een zuivere Heremans-Ceusters uit Vorselaar,
deels via Leo Heremans en deels via Charel Ceusters.
Vader is “De 541” van ’12 een zoon van de “Schallie Gamala”, broer vader “Euro”.
Moeder is “De 581” van ’12 een dochter van de “Dark Charel 814” x “Blue Energie 188”
Insiders weten welke klasse deze Heremans-Ceusters duiven bezitten. Hier is er weer een bewijs van.
“Super Kyan” vloog dit seizoen in SS Valkenburg 116e Marche (715 d) – 113e (586 d) en 1e Epernay
(651 d).
Dit betekende eveneens de overwinning in District 6 (1.133d), Wefo Limburg ( 1.703d), Fondclub
Heuvelland (4.328d) en Limburg Totaal (18.659d)
Liefhebbers-Spel en verzorging.
De familie Simons voorstellen is een open deur intrappen. Ze genieten inmiddels over de hele
wereld bekendheid door de kwaliteit van hun duiven welke gekweekt worden in hun
duivenkweekcentrum “Limburg”. Jaarlijks worden er diverse ronden jonge duiven uit dit
kweekcentrum geleverd en dit over de gehele wereld. Daarnaast runnen ze tevens een groothandel
in een diversiteit van duivenvoeders en bijproducten.
Onlangs openden ze een webshop waar liefhebbers boodschappen kunnen doen in deze diversiteit
van producten. Dit om het de liefhebbers nog makkelijker te maken. Alles wordt dan thuis bezorgd.
Onlangs heeft Henk de verzorging van de duiven op zich genomen, daar Jo niet meer in de nabijheid
van de duiven mag komen i.v.m. zijn longproblemen. Hij adviseert op afstand in het reilen en zeilen
op en rond de kweek- en vlieghokken.
Op hun erf staat een ruim complex aan vlieg- en kweekhokken. Afgelopen jaar werden de jonge
duiven, welke op de beneden hokken vlogen, niet omgewend naar boven. Ze bleven dus beneden
wonen en hier werden ze gekoppeld en na het grootbrengen van de jongen, worden ze sinds een
drietal weken op dubbel weduwschap gespeeld. Langzaam begon de vorm te komen en van toen af
pakten ze in eigen Samenspel Valkenburg telkens enkele duiven binnen de top tien en wel:
Rethel (613 d) 4-10, Epernay (586 d) 9-10 en Epernay (651 d) 1-5-6-8-9-10
Trainen doen doffers en duivinnen twee maal daags. Voor de vluchten begonnen werden ze een
drietal keren weggebracht om ze weer in wedstrijdritme te brengen. Voor en na de wedvlucht
mogen beide geslachten samen. De duur is afhankelijk van de te vervliegen vlucht.
De duiven krijgen al ruim 28 jaar de “Simons” mengelingen uit eigen winkel. Deze mengelingen staan
garant voor kwaliteit en worden gemengd bij de fa. Beyers.
De duiven staan onder medische begeleiding van Drs. Henk de Weerd. Sinds 2014 heeft Henk de
Weerd in de locatie van het Duivenkweekcentrum Limburg. Hier kunnen de duivenliefhebbers elke
dinsdag terecht.
Jo, Henk en Danny wisten door de jaren heen al heel wat topuitslagen op papier te zetten en dit zal
hun laatste wapenfeit zeker niet zijn.

