DE DUIF - H.&R. Wijnands - blz. 2

Het oude Maastricht
tegen 25716 duiven bij Friedhelm Menne
en dochters, Hamminkeln, D.
We zijn nu 15 jaar verder.
De tijd heeft niet stil gestaan en Harry en
Roger Wijnands hebben niet stil gezeten.
Op Perpignan 2002 pakten ze 5 (vijf ! ! !)
duiven op de dag van de lossing. Goed
voor 5e , 13e, 16e, 19e en 20e nationaal
tegen 7083 duiven. Duidelijker kan niet.
Wat Harry en Roger de laatste twintig
jaar gepresteerd hebben is onvoorstelbaar.
Geweldige uitslagen op Barcelona (o.m.
Gouden Barcelonaduif) en verschrikkelijke series op Marseille. Ze wonnen eerste
nat. Marseille in 1983, 1997 en 2005.
In 2001 pakten ze 25 Marseilleduiven op
de dag van de lossing. Nooit meer te
evenaren. Deze duiven hebben alle grenzen verlegd.

Alles is rustig op de Ringhoeve.
Vader Harry en moeder Marie zitten aan
tafel. Het is 15 jaar geleden dat we vader
Harry gezien hebben maar hij is nog niks
veranderd. De zware hartoperatie van
enkele jaren geleden heeft misschien
enkele rimpeltjes in het gezicht getrokken maar alles is goed gekomen. Moeder
Marie is nog stiller. Zij heeft heel haar
leven voor haar man en vier kinderen
geleefd. Roger is de jongste. Het kakelnestje is bij vader en moeder gebleven.
“Ik kon de duiven niet achterlaten” zegt
hij met zijn ontwapende glimlach.
Het wordt druk aan de Tongerseweg
Vader en moeder hebben goed geboerd,
zullen we maar zeggen. Hun oude boerderij is een pareltje. In 1964 is de laatste
koe vertrokken. Harry koos voor een
leven als graanboer. “Het ploegen van
de akkers, het zaaien en het oogsten als
het graan rijp was, ik deed het graag”,
zegt Wijnands senior met liefde in zijn
stem.
In de zomer van 1970 werden Roger en
Harry duivenmelkers. Roger had enkele
verwilderde duiven in de lege koestallen
zitten en bij Harry stak de oude microbe
de kop weer op. In zijn jeugd had hij ook
een paar duifjes.
Niemand kon op dat moment beseffen
dat de carriere van vader en zoon zo’n
hoge vlucht zou nemen.
Hun eerste goede duiven kwamen van
Gebr. Kusters - in die tijd de beste programmaspelers van Limburg - en van de
Paucrack Pol Poismans.
De prestaties van Harry en Roger waren
zeker niet slecht maar een rampvlucht
strooide roet in het eten. Het hok was
bijna leeg. Vele anderen zouden ontmoedigd de handdoek in de ring hebben
gegooid maar die heten waarschijnlijk
niet Harry en Roger.
Wijnands senior en junior gingen met een
klein korfje naar Sint Vincent. In dat korfje zat hun rode fondduivin, gekregen van
clubmaat Bèr Clermonts, in ruil voor een
zak gerst.
Het eerste wonder van de Ringhoeve
was in de maak. Toen vader en moeder
thuis kwamen van hun kerkelijke plichten
vertelde Roger zo fier als een pauw dat
het Rood thuis was. Het was de historische Sint Vincent van 1981. Sommigen
noemen het een rampvlucht. In Limburg
waren na twee vermoeiende vliegdagen
zeven duiven thuis w.o. het rood van
Wijnands. Een jaar later wonnen vader
en zoon 4e nat. Pau.
Harry en Roger werden stilaan fondspelers waarmee rekening werd gehouden.
In 1983 verschenen zij aan de start van
de eerste Marseille die ooit gevlogen
werd in Nederland. In hun mandje zaten
twee goede duiven die de week voordien
ontgoocheld hadden op Chateauroux.
“In feite gingen ze voor hun straf mee”
bekent vader Harry.
Marseille werd een lastige vlucht. Laat in
de avond draaide een duif boven de
Ringhoeve en haastte zich snel naar binnen. Hij won de 1e nationaal en was de
enige duif in Nederland op de dag van de

lossing. Toen al.
Harry en Roger glimlachen nog altijd als
die dag ter sprake komt. Met twee duiven in wedstrijd wonnen ze 1e en 11e
nat. Iedereen trok aan de mouw van de
nieuwe “wonderboys” uit Maastricht.
Zelfs uit Belgie kwamen aanvragen binnen om een paar duifjes ten toon te stellen op grote kampioenendagen. Vader
en zoon Wijnands gingen er zelden op in.
Het is hun wereld (nog altijd) niet.
Alles weigeren kon echter niet en zo
kwamen Harry en Roger in Belgie
terecht. Twee broers speelden in die
jaren heel Europa plat op Barcelona. Het
waren Piet en Andre Kuijpers uit Neer.
En zoals wel vaker gebeurd, landgenoten
zoeken elkaar gemakkelijk op op vreemde bodem. Piet en Andre zijn nog stiller
dan Harry en Roger maar het klikte wonderwel.
Graanboeren hebben niet de gewoonte
om bij de pakken te blijven zitten. “Of het
mogelijk was om enkele jonge duiven
van de beste koppels te kopen en zo ja
voor welke prijs.” Harry herinnert het zich
nog als de dag van gisteren en hij zal ook
nooit het antwoord van de broers vergeten. “Dat kan” zei Andre “maar je zal
geduld moeten hebben”. En de prijs
wilde Harry weten. “Nou zei Andre, ik
kan er ook niet aan doen maar we vragen
1000 gulden per stuk. “
Roger dacht eerst dat hij het niet goed
verstaan had maar hij had geluk dat zijn
vader er bij was. “Dat is in orde” zei Harry
“we geven ons telefoonnummer, laat
maar weten wanneer de jonge duiven
klaar zijn.” In de zomer van 1984 was het
zo ver.
Harry bekent. “In die tijd waren wij als
duivenmelkers nog zo groen als gras. Ik
vond het ook een hoop geld maar we
werden fantastisch geholpen. Ik durf
zeggen “hadden we toen de vinger op de

knip gehouden hadden we bijlange niet
bereikt wat nu wel kon. Ik zal Andre en
Piet eeuwig dankbaar blijven.”
Boven de Ringhoeve vloog intussen de
beste fondduif van Europa. Het was een
geschelpte doffer met de welluidende
naam “Kleine Jo”. Hij zal wel niet groot
geweest zijn maar zijn prestaties gingen
de wereld rond.
En de lucht werd alsmaar blauwer.
“Kleine Jo”, het “Oud Rood”, de duiven
van Piet en Andre Kuijpers en last but not
least de Barcelonaduivin van ‘83, de
Ringhoeve werd stilaan maar zeker een
fondbastion.
Deze duiven hebben alle grenzen verlegd
Twintig jaar geleden was het compleet
ondenkbaar dat ‘s avonds een duif zou
doorkomen van Perpignan. Fondspelers
gingen vroeg slapen om ‘s morgens uit
de veren te kunnen. Dat veranderde in
1992.
Eén week voor Perpignan wonnen vader
Harry en zoon Roger Wijnands 1e nat.
Soustons 20230 duiven + auto. De
Soustons vloog nationaal een uur vooruit.
Op Perpignan werden alle Nederlandse
fondspelers knock out geslagen.
Voor het eerst in de geschiedenis kwam
in Nederland een duif thuis op de dag
van de lossing. Hij won 1e nat. tegen
6070 duiven. De tweede nationaal moest
overnachten.
Hans en Hans Peter Brockamp uit
Duitsland waren diep onder de indruk en
reageerden heel slim. Ze kochten een
zoon van de Soustons.
De zoon van de Soustons van Wijnands
is vader van hun Armstrong, 1e internat.
Perpignan’99 tegen 17584 duiven. En
het goede bloed kruipt verder.
Armstrong is op zijn beurt grootvader
van Susi, 1e internat. Barcelona 2007

Blauwe Vanoppen
Dit is een verhaal van goede duiven, hele
goede, en bescheiden (en vriendelijk)
gebleven melkers. “Wij vinden ons plezier thuis en dat is mooi” zegt Harry.
Sommige familieleden zijn reislustiger.
Het is al gebeurd dat ze op duizenden
kilometers van huis hoorden vertellen dat
hun Roger en hun Harry hele goede duiven hebben zitten.
Het doet deugd als zo’n verhalen worden
doorverteld. “We beseffen het niet altijd
maar ze kennen ons blijkbaar” zegt vader
Harry met zijn eeuwige glimlach.
Wijnands senior en junior hebben nooit
de publiciteit gezocht maar er is natuurlijk wel geschreven over hun prestaties.
Het zou maar heel erg zijn als het anders
zou zijn.
Wie heeft ooit een betere fondkweker
onder de pannen gehad dan de “Blauwe
Vanoppen” ? Hij is intussen 19 jaar en zal
in de verkoopzaal aanwezig zijn. Het zal
raar doen bij de oude wonderkweker als
hij al zijn kinderen naar alle windstreken
ziet verdwijnen...
We staan op enkele weken van de totale
verkoping van Harry en Roger. Vader en
zoon hebben nog nooit een slecht seizoen gehad. In 2007 wonnen ze de poule
van 10000 op Barcelona met hun nieuwe
vedette Blauwe Roger.
Inderdaad, what’s in a name.
Op Perpignan kwamen zes Nederlandse
duiven door op de dag van lossing. Het
was al schemerduister toen Perpignan
Junior om 22 u 04 met opgestoken vleugels op de klep viel. Hij is amper twee
jaar oud. De hele lichting van 2005 is een
droom.
Op Irun (1005 km) pakken ze met 12 duiven in koers (hoofdzakelijk tweejaarse) 6
duiven op de dag van de lossing.
Nationaal is het goed voor 4e, 21e, 57e,
65e en 114e tegen 5791 duiven (allemaal
tweejaarse).
Wat in 1970 begon met een paar verwilderde duiven in lege koestallen is geeindigd in een sprookje. Welke Nederlandse
fondspeler heeft de laatste twintig jaar
sterker gespeeld dan Harry en Roger ?
De vraag stellen is ze in feite beantwoorden.
Luc Van den Plas

