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Luchtbode-Union-Zwaluw 

Wedvlucht Chateauroux  11 juni 2022 

Deelname 159 duiven. Los 06.45 uur. 1e duif 14.06.29 uur. Snelheid 1241.064 m/pm.  

 

Ben van Es en dochter te Elsloo 

Met Goud en Zilver op het LUZ podium.  

Het eremetaal stapelt zich op!  

 

Zaterdag 11 juni beleefden we weer een lekkere zonnige dag. De duiven die meededen aan de  

vlucht Chateauroux kregen nagenoeg over de gehele vlieglijn met zon te maken. De 

temperatuur liep ten gevolge van de overvloedige zon op tot 24 graden en de wind die waaide 

zowel uit noordelijk als uit zuidwestelijke richting. De lossing te Chateauroux kon al vroeg 

plaats vinden en dat is op zich voor dit seizoen al uniek te noemen omdat het al lang niet meer 

gebeurd is dat de duiven om 06.45 konden gelost worden. Dat de liefhebbers daarmee in hun 

nopjes waren daar twijfelde niemand aan. De 262 Limburgse melkers die gezamenlijk 3.554 

duiven hadden ingezet die zouden in ieder geval sport gaan beleven. Dat het de duiven op hun 

reis gemakkelijk of niet gemakkelijk zouden krijgen, dat zou pas gemerkt worden hoe het de 

aankomsten zouden zijn. Normaal of niet normaal!  De verwachting was, gezien de heersende 

omstandigheden, dat de vlucht op rolletjes zou gaan lopen en het concours een goed einde zou 

gaan krijgen. Maar dat was vooraf koffiedik kijken en of dat ook stond te gebeuren moest 

worden afgewacht. Daar Chateauroux niet om de hoek ligt, maar voor de meeste liefhebbers  

méér dan vijfhonderd kilometers ver weg, is het een weten dat deze vlucht voor de duiven geen 

plezierreisje is. Zoals altijd werd ook nu weer een begin gemaakt aan de vlucht. En daar zorgde 

Ben van Es met z’n dochter in Elsloo voor. En dat alweer!  De vorige vlucht van Lorris walsten 

ze ook alles plat en nu doen ze dat overnieuw. Het moet niet gekker worden! Met 8 duiven had 

Ben ingeschreven en daarvan kwamen er 5 stuks met veel branie en met vorm thuis. Dat uitte 

zich in het feit dat niet ze niet alleen het Goud winnen maar ook nog het Zilver. En nog mooier 

is het dat hun Crack met ring 1143616, die al menige keren de zegebloemen naar huis bracht, 

nu zijn hokgenoot met ring 1144205 moest laten voorgaan. Maar desalniettemin kwamen 

beiden toch als 1e  en 2e getekenden binnen en er voor zorgden dat bij hun een feestje gebouwd 

kon worden. Met de uitslag van 1-2-7-17-19 stellen ze weer een daad die respect afdwingt. Van 

enthousiasme kruipt Ben bijna door de telefoon als ze hem feliciteren en roept “Echt-echt-echt 

ongelooflijk”. Voor hun succes op deze Chateauroux worden ze gefeliciteerd. Proficiat! Het 

brons dat wint iemand die Internationale bekendheid geniet. Dan hebben we het over de fond-

vedette  en wereldberoemde Jos Martens. Als de duiven moeten pezen voor thuis te komen 

dan zijn die van Jos op z’n best. Dat belooft wat als straks zijn duiven de grote fond gaan doen. 



Hun training zit er nu op en hun pardon is nu ook op. Met de nummer 3-4-11-28-40-53 heeft 

Jos een begin gemaakt aan zijn fond-spel wat uiteraard zijn stokpaardje is. Laurent Verheijen 

uit Maasmechelen deed ook mee. Die het nog niet wisten zien hem nu 6 keer in de uitslag staan 

en niet tussen het voetvolk. Met zijn score van 5-9-21-26-41-43 mag hij overal gezien worden. 

Een andere Belg, met name Tony Bollen, die ook weer in Maasmechelen woont, die heeft zijn 

kanjers ook voor de Pyreneeën klaargestoomd. Met 8 prijzen van 15 duiven die er uitzien als 

6-27-34-35-37-42-46-48 geeft hij te kennen dat hij de bergen niet vreest. En Jan Hendriks te 

Geleen die is ook weer van voren  te zien. Ook alweer ’n melker die het fond-spel ambieert en 

in deze discipline zijn mannetje staat. Met zijn score van 8 en 12 van 4 duiven staat hij als een 

dijk in de snuit. De top-tien die maakt een andere fond-vedette vol en wel Thjeu Cox. Die ex-

marathonkampioen is er nu bij met 10-39-45 en als dit succes zich voortzet in het grote fond-

spel dan valt er nog wat te beleven. Dit waren de mannen met de langste adem. Er namen 11 

deelnemers aan de vlucht deel en niemand van dat elftal kwam te laat binnen wat zeggen wil 

dat Chateauroux voor iedereen goed is verlopen. Om 15.09.29 uur ging de laatste prijs ( 53) 

weg en daar was 75 minuten voor nodig. Alle prijswinnaars  proficiat en hou ze aan de gang!!!! 

 

Pie.                            

 


