Beek & Donk en Reims 28-8
Weer 2 vluchten die naadloos in het patroon van dit seizoen passen: waardeloos! Veel duiven nog
onderweg zaterdagavond en zondag was het ook niet ideaal.
Eerst Beek & Donk. Concoursduur 1 uur en een kwartier, zegt genoeg voor een vlucht van 160 km.
1,2,3,5,7 en 10 Willem Wagteveld, prima uitslag en 20/18! Wel met oude duiven, de jongen hadden
het veel moeilijker maar toch geweldig! 4,6 en 8 Raymond de Vries en 9 Lusanne Stuurman, die maar
weer eens 2/2, dus 100% scoorde. Piet Hoekstra begon niet vroeg, haalde wel de 50% norm.
Dan Reims, concoursduur 3 uur en minuten, ook niet best, ’s avonds iets meer dan een derde van de
duiven thuis. Ook hier de familie Wagteveld voorop. 1,2,5,8 en 10 vader Willem, dan op 3 Ale vd Wal.
4 en 6 waren voor Harm vd Wal, 7 voor dochter Femke Wagteveld en de 9e plaats was voor Cees
Jonker. 50% of meer haalden Willen en Femke Wagteveld. Nog 2 weekenden te gaan.
Als er in België kermis is, is er vaak ook een (wieler)koers. Ook de duivenliefhebbers laten zich dan
niet onbetuigd. Tijdens de ‘Foor’, kermis, is er dan een extra vlucht, meestal uit Quiévrain. Vroeger in
Eindhoven hadden wij ook elk jaar een kermiskoers. Dat was een soort van tijdrit. Ieder kon daar 2
duiven voor inschrijven en die werden dan per minuut gelost in België. Met duiven over de grens
gaan was toen nog niet gemakkelijk. Aan de grens moest accijns betaald worden, dus gingen de
mannen over een smokkel paadje. Tsja tegenwoordig mag je weliswaar met duiven zo de grens over
maar lossen is meestal verboden. Dat heet vooruitgang.
Niet iedereen gaf z’n beste duiven mee. Alleen naar huis vliegen is wat anders dan in een groep…
Henk deed dat wel. Hij gaf zijn 2 beste duiven mee. Een van begeleiders hield de tijd bij en de andere
gooide duiven minuut voor minuut in de lucht. Bij een van Henks duiven dook er meteen een
roofvogel op. Beide vielen ze in het korenveld. De begeleider rende er heen en kon Henks duif,
verstijfd van angst, oppakken. Loslaten zat er niet meer in, de hele achtervleugel en een aantal
pennen waren gesneuveld tijdens de aanval. Duif ging mee terug naar Eindhoven. Daar was de
stemming van Henk beneden nul. Een van zijn kampioenen was er niet. Tijdens de prijsuitreiking
kreeg Henk de poedelprijs, een duivenmandje. Ditmaal met inhoud. Nog nooit iemand zo blij gezien
met de poedelprijs!

