DE DUIF - H.&R. Wijnands - blz. 17

Zelfs na 24 uur vlie gen no g in
zijn z ondagse pak
Zaterdagmorgen vroeg, érg vroeg. Terwijl
over de Tongerseweg de late stappers licht
beneveld richting bedstede slingeren, staren
op de binnenplaats van de fraaie Ringhoeve
in Maastricht zes heren vanaf hun Hartmann
tuinstoelen naar de wolken.
Een nieuwe vorm van meditatie? Een cursus
ontspannen voor mannen wellicht? Maar wie
beter kijkt ziet dat er niks relaxerend is aan
deze staarsessie. Daarvoor zijn de blikken te
gespannen. Alsof ze wachten op het Laatste
Oordeel, zo intensief speuren de ogen van
Bèr Willems, Richard Willems, Giel
Lemmens, Jacques Daenen en de hoevebewoners Harry en zoon Roger Wijnands het
luchtruim af. Dit is topsportstaren voor
gevorderden want ieder moment kunnen
hoog in de lucht de contouren zichtbaar worden van de eerste duif die de weg van
Barcelona naar Maastricht weer heeft gevonden en dan kun je natuurlijk niet net even de
andere kant opkijken.
Wat de Champions League is voor de voetballer en de Tour de France voor de renner,
dat is de Barcelonavlucht voor de duivenmelker. Vrijdagmorgen tien voor tien ‘s ochtends zijn de 26 duiven van de familie
Wijnands gelost in de Catalaanse hoofdstad
en als de wind boven Frankrijk gunstig is en
de duif onderweg niet blijft plakken, dan zou
rond een uurtje of zes deze morgen de eerste snelvlieger op de Ringhoeve zijn hok kunnen binnenvallen. Met de nadruk op kunnen.
Waar in België - net over de grens met
Frankrijk - de eerste duif al tegen drieën
wordt geklokt daar laat de eerste
Maastrichtse duif nog op zich wachten, en
wachten. Als de “Tom-Tom” voor duiven op
de markt komt weet je precies waar je vogel
uithangt en of die misschien boven Parijs een
schalks Frans duivinnetje het hof maakt. Nu
weet je bij God niet wat je doffer onderweg
allemaal uitvreet. “Maar dat is juist de charme van de sport!” zegt Roger Wijnands, terwijl hij de onophoudelijk rinkelende telefoon
maar weer eens oppakt. De Ringhoeve is
deze morgen het epicentrum van het duivennieuws. Sneller dan het internet en teletekst

1e nat. Barcelona duivinnen ‘99
7e nat. Barcelona 14037 d.
G.V.: B88-5044222
Uit “Pau” B85-5291448 (37e internat. Pau 87)
x B85-5291458 (Europacup ‘87 Hubert Van
Herck, Borgloon)
G.M.: B93-5097645
Uit Zoete Geeloog B90-5115545 (uit kleinkind
1e nat. Pau) x B84-5123859

KOOP 56
“Rode” NL01-2347595
(doffer)
Broer “Red Simpson” en Thunder zie k. 57
“Red Simpson” (k. 8) wint 7e tijdrace Mont
Ventoux, 12e prov. Limoges, 19e en 126e nat.
Marseille, 47e nat. Bordeaux en is vader Late
Smpson, 1e nat. Marseille
VADER: “Vale 99” NL91-1015099
28e nat. Perpignan
4342 d. ‘95
4601 d. ‘94
53e nat. Marseille
7767 d. ‘94
82e nat. Barcelona
e
134 nat. Barcelona
5737 d. ‘95
Winnaar nationale marathon 1994
G.V.: “Blauwe Vanoppen” B88-5127833
G.M.: “Rood” NL88-2530514
Uit “Vale Sint Vincent” NL83-1213804 ((4e,
56e, 117e nat. St Vincent) x NL85-2046162
(moeder 1e nat. Perpignan)
MOEDER: “Gloria” NL97-0087514, k.
110
Rechtstreeks Willy Looymans, Lierop uit 1e
nat. Barcelona ‘97
G.V.: “Boudewijn” NL93-4086543
1e nat. Barcelona’97, 26e nat. Perpignan’96,
172e nat. Barcelona ‘96
G.M.: NL95-4184645

“Blauwe Roger”
NL04-1218652
(koop 19)

krijgt Wijnands vanuit Limburg, Brabant,
Belgie en Duitsland van bevriende duivenmelkers door waar en hoe laat de Barcelonagangers hun hok binnenvliegen. “In het
Saarland tot zeven uur al 25 binnen zeg je ?
Nee hier nog niks zegt Roger ietwat bedremmeld tegen een Duitse collega.
Waar blijven zijn duiven toch ? De als eerste
getekende Witneus had er onderhand toch

791e nat. Bordeaux
2007:
206e prov. Limoges
635e nat. Barcelona
217e nat. Narbonne

3235 d.
2762 d.
7520 d.
3843 d.

VADER: “Thunder” NL01-2347518
74e nat. Bordeaux
6133 d.
7459 d.
105e nat. Marseille
5890 d.
124e nat. Perpignan
188e nat. Marseille in ‘03
Thunder is broer Red Simpson k. 8
G.V.: “Vale 99” NL91-1015099
28e nat. Perpignan, 53e nat. Marseille, 82e en
134e nat. Barcelona
Uit “Blauwe Vanoppen” x “Rood” NL882530514 (uit “Vale Sint Vincent” 4e, 56e, 117e
nat. St Vincent).
G.M.: Gloria NL97-0087514, k. 110 (Willy
Looymans, Lierop)
Uit “Boudewijn” (1e nat. Barcelona’97, 26e nat.
Perpignan’96, 172e nat.Barcelona ‘96)
MOEDER: Dina NL00-1010054, k 59
Halfzus “Armstrong” “ 6e nat. Dax ZLU ‘01, 9e
nat. Perpignan ‘01
G.V.: “Rode Brouwers” NL97-2005608
(vader Armstrong)
Uit “Schiep” NL91-1067514 (10e nat.
Soustons, 49e nat. Dax) x “791 Theelen”
NL88-2381791 (moeder Rode Perpignan, 3e
nat. Perpignan, 4e nat. St Vincent, 20e nat.
Soustons).
G.M.: Zwart NL96-1222149
Zuster Duiker (21e nat. Perpignan) en 29e nat.
Pau
Uit Bordeaux NL87-2765957 (10e nat.
Marseille, 19e nat. Bordeaux) x NL91-1015100
(dochter Blauwe Vanoppen).

KOOP 58
NL03-1550542

KOOP 57
“Zwarte 707” NL04-1218707

KOOP 59
“Dina” NL00-1010054
(duivin)
Moeder “Zwarte 707” k. 57
Halfzus “Armstrong” 6e nat. Dax ZLU ‘01, 9e
nat. Perpignan ‘01
VADER: “Rode Brouwers” NL972005608
Rechtstreeks fam. Brouwers
Halfbroer Napoleon en Rode Perpignan Jaak
en Wil Brouwers
Rode Brouwers is vader Armstrong, 6e nat.
Dax ZLU, 9e nat. Perpignan
G.V.: “Schiep” NL91-1067514 (10e nat.
Soustons, 49e nat. Dax)
Uit NL87-2814694 x NL88-2381718 (dochter
508 Theelen)
G.M.: “791 Theelen” NL88-2381791 (moeder
Rode Perpignan)
“791 Theelen” is nestligger “Zoon 10” (vader
Blauwe Brouwers k. 22)
Komt uit Vale Marathon NL82-263102 (winnaar nationale marathon) x “Beroemde 10”
NL82-1402510 (3e nat. St. Vincent 23188 d.
‘86 en 4e nat. St. Vincent ‘85)
MOEDER: Zwart NL96-1222149
Zuster Duiker (21e nat. Perpignan) en 29e nat.
Pau
G.V.: Bordeaux NL87-2765957
10e nat. Marseille, 19e nat. Bordeaux, 101e nat.
Barcelona
G.M.: NL91-1015100
Nestmaat “Vale 99” NL91-1015099 (28e nat.
Perpignan, 53e nat. Marseille, 82e en 134e nat.
Barcelona).
Komt dus uit “Blauwe Vanoppen” x “Rood”
NL88-2530514 (uit “Vale Sint Vincent” 4e, 56e,
117e nat. St Vincent).

(duivin)
Zus “Donkere 707” k. 57

(doffer)
“Zwarte 707” en “Bettini” k. 49 wonnen
samen 12e en 14e nat Bordeaux 4220 d.
Palmares “Zwarte 707”:
2005:
12e nat. Bordeaux
4220 d.
8468 d.
1270e prov. Bourges
2006:
3167 d.
671e nat. Carcasonne

wel eens kunnen zijn. “Om in de prijzen te
vallen moet je nachtvliegers hebben. Duiven
die ‘s nachts niet rusten maar doorvliegen.
Dat is lastig te trainen maar een enkele duif
pikt dat goed op. Witneus is zo’n duif”, aldus
vader Harry Wijnands. Tegen achten wordt
de rust op de hoeve even flink verstoord. De
duivinnen in het hok fladderen alle kanten op.
Is de eerste machodoffer in zicht ? Helaas,

VADER: “Thunder” NL01-2347518
74e nat. Bordeaux
6133 d.
105e nat. Marseille
7459 d.
124e nat. Perpignan
5890 d.
188e nat. Marseille in ‘03
Thunder is broer Red Simpson k. 8
MOEDER: “Dina” NL00-1010054, k 59
Halfzus “Armstrong” “ 6e nat. Dax ZLU ‘01, 9e
nat. Perpignan ‘01

KOOP 60
“Zwever” NL05-1775285
(doffer)
Aanstormend geweld.
Palmares “Zwever”:
43e nat. Bordeaux
113e prov. Limoges
765e nat. Barcelona
566e nat. Perpignan

3552 d. ‘06
2762 d. ‘07
7520 d. ‘07
5294 d. ‘07

het is een sperwer die voor hun hok langs
achter een mus jaagt. Een roofvogel op het
erf. Dat ontbrak er nog maar aan.
Tegen half negen gaat May Wijnands, de
vrouw des huizes, maar weer eens rond met
koffie om de moed er in te houden. Twee
koffierondes later, om precies te zijn om vijf
minuten en veertien seconden voor half tien,
veren zes opgewonden mannen recht in hun
tuinstoel. Hoog, heel hoog in de lucht, ontwaren ze een stipje en waar dat voor het
ongeoefende oog even goed Niels Holgerson
op de rug van een gans had kunnen zijn, daar
zien de mannen direct dat het om een duif
van de hoeve gaat. “Dat is ‘m, de blauwe !”
kraait Roger. En verrek, het is ‘m.
De als tweede, achter Witneus getekende
blauwe, drie jaar oude doffer heeft als eerste
van 26 Wijnandsduiven de barre tocht naar
huis volbracht. Van de over zevenduizend
Nederlandse duiven in koers is hij als 68ste
binnen, een prima prestatie. Liefdevol drukt
Harry Wijnands de vogel tegen zijn borst.
“Moet je kijken hoe fit die nog is ! Geen
spoortje van vermoeidheid en hij glimt als
een spiegel ! Ook zoon Roger is trots. “De
blauwe is mijn lievelingsduif. Uitstraling, conditie en altijd zijn zondagse pak aan. “
Twaalf minuten later komt dan ook de zesjarige Witneus als vierde over de streep. Voor
de oude meester was het zijn laatste tour.
“Die mag op pensioen en in het kwekershok
voor goede nakomelingen gaan zorgen. De
koning is dood, leve de koning ! Voor de
troonopvolger moet nog wel een goede
naam komen: enkel “de blauwe” is voor een
duif van stand toch wat oneerbiedig.
De naam Andre (naar de koning van de wals)
krijgt niet genoeg stemmen maar met
“Blauwe Roger” kunnen de mannen prima
leven. De winnaar zelf lijkt het allemaal wel
best te vinden. Na bijna 24 uur vliegen heeft
die nog kracht over om op het hok in zijn
zondagse pak een robbertje te stoeien met
een gevleugelde concurrent.
Wat een vent.
Bron: Limburgs Dagblad en De Limburger
Auteur Ivar Hoekstra

VADER:
Bordeauxkweker
NL031262752, k. 52
Rechtstreeks Cor De Heijde
Ook vader Corneel, 81e nat. Bordeaux, k. 53
G.V.: NL01-0127572
Kleinkind stamvader Perpignan (7e, 59e, 59e
nat. Perpignan, 63e internat. Tarbes)
Komt uit Zoon Perpignan NL98-9829154 x
Geschelpt NL98-9829180 (kleindochter
Klamper).
G.M.: Dochter Don Michel NL98-9829107
3e nat.Marseille 5884 d.
Komt uit Don Michel NL96-9659671 (17 en
21e nat. Perpignan, 39e nat. Dax) x Donker
NL96-9659731 (191e nat Barcelona).
MOEDER: Barbara NL03-1550107, k. 54
Zus “Witneus” k . 17 (7e nat. Marseille, 7e nat.
Narbonne, 7e prov. Limoges, 8e nat. Bordeaux)
en “Asduif Marseille” k.31 (15e, 15e, 24e 198,
308e nat. Marseille)
Barbara geeft goede met drie doffers.
G.V.: “Blauwe Vanoppen” B88-5127833
Volle broer 1e internat. Barcelona ‘87
G.M.: “Bontje Saya” NL95-5588291
Zusje Marseille (7e, 9e en 20e nat. Marseille),
Zico (7e nat. Perpignan) en Paco (43e nat.
Perpignan’97 en 73e nat. Marseille’97)

KOOP 61
“Picasso” NL03-1550101
(doffer)
Uit Blauwe Vanoppen x eigen dochter
Enorm interessante duif.
“Picasso” is vader van “Perpignan Junior” k.
107 en Bambino k. 74
“Perpignan Junior” wint 14e nat. Perpignan
5294 d. (geklokt om 22 u 04 op dag van lossing)
Bambino wint 154e nat. Perpignan 5294 d.
VADER: “Blauwe Vanoppen” B885127833
Broer 1e internat. Barcelona ‘87
G.V.: “Barcelona I” B80-5216518
Vader 1e internat. Barcelona ‘87
G.M.: NL83-1028357
Moeder 1e internat. Barcelona ‘87
MOEDER: “Godiva” NL97-2044699, k. 2
Moeder “Blauwe Roger” (k.19).
Palmares Blauwe Roger:
4719 d. ‘06
38e nat. Perpignan
7520 d. ‘07
69e nat. Barcelona

