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Luchtbode-Union-Zwaluw 

Wedvlucht Chalon en Champagne 12 juni 2022 

Deelname 289 duiven. Los 07.30 uur. 1e duif 10.22.44 uur. Snelheid 1388.480 m/pm.  

 

Ide Hoefs uit Rekem terug van uit het sukkelstraatje.  

Met Goud en Brons op het podium bij LUZ !  

 

Het was mooi wakker worden op zondag 12 juni. Al in alle vroegte scheen de zon en zelfs de 

langslaper die kon het tussen de lakens niet uithouden. En de duivenmelkers al helemaal niet. 

Ze wisten van de dag tevoren dat de duiven in Chateauroux al in alle vroegte werden gelost en 

zo verwachtte ze dat dit op zondag in Chalons ook zo zijn. En zo was het ook. Al om 7 uur 

melde de afdeling dat de duiven om 07.30 uur zouden worden gelost met er aan bij te voegen 

dat dit gebeurde met een zwakke wind van uit het zuid-westen. Nou dat bericht was natuurlijk 

voor de vele melkers een teken dat ze niet lang moesten treuzelen maar snel alles in gereedheid 

moesten brengen om de duiven op te wachten. Gezien de afstand van pakweg 250 kilometer en 

de gunstige weersomstandigheden wist men te schatten dat de duiven wel eens hoge snelheden 

zouden kunnen maken. Ze doen misschien wel 1500 meter per minuut riepen zelfs enige 

optimisten. Alhoewel die snelheid wat hoog was ingeschat zou het niet veel minder worden. 

Het was nog geen drie uur na de lossing of er kegelden al hier en daar duiven op de plank. Bij 

de vereniging L.U.Z. was dat bij de liefhebber Ide Hoefs in het Belgische Rekem. Om 10.22.44 

scheerde bij hem de doffer met ring 0/1725190 over de antenne die toen met een tempo van 

ruim 83 km/u de afstand van 239.837 kilometer had voltooid. De ervaring zei Ide dat die tijd 

wat z’n doffer had neergezet geen slechte tijd zou zijn. Maar daar hij al enige weken > qua  

gezondheid en de vorm van z’n duiven < aan het sukkelen was had hij niet de verwachting dat 

hij de 1e prijs zou gaan spelen. Enfin, veel tijd om daarover te dubben had hij niet omdat zijn 

“190” de carrousel aan het draaien had gezet. Want niet veel later kwamen de ander 13 

hokgenoten ook aangevlogen en dat ging er op ging lijken alsof  Chalons in  zijn achtertuin had 

gelegen. Het liep als een tierelier en niets wees er op dat ze enige wedvluchten voordien hadden 

gefaald. Men hoefde niet te wachten tot de modules waren uitgelezen om er achter te komen 

dat Ide bij z’n club alles op ’n hoopje had gespeeld. Want zijn uitslag als 1-3-5-8-20-23-40-49-

50-67-75-76 ( 12 prijzen in totaal) is weer een Hoefs-uitslag. Een schilderij om het anders uit 

te drukken. Voor zijn overwinning en het totaal succes wordt hij gefeliciteerd. Proficiat!  

De voorzitter en tig keren 1e prijswinnaar bij LUZ, met name Thei Zinken, die kreeg ook weer 

genoeg op de pannen. Met 31 duiven speelt hij 24 prijzen en te beginnen met 2-6-11-13-14-17-

19-21-22-24. Dat is een uitslag om te kopiëren. Ook Ben van  Es & dochter uit Elsloo waren 

op deze  Chalons weer duidelijk aanwezig. Op de Chatearoux van j.l. zaterdag waren ze ’n 

maatje te groot voor allen bij LUZ en nu op deze Chalons waren ze daar niet ver van af.  Met 



de prijzen als 4-7-10  zitten ze weer duidelijk bij de toppers en hun totaal van 12 prijzen die 

zeggen de rest. De ex-duikboot matroos Ad Boessen, klein van postuur maar ook klein als 

melker, die is groot in daden. Dit betreffende het spelen met duiven. Nu presteerde hij het weer 

om 100% te spelen. Zijn totale vliegploeg van 7 stuks die hadden het nu ook weer op zin. In   

no time kon Ad de stekker uit het stopcontact trekken omdat hij ze toen alle 7 in het kastje had 

zitten. Met zijn uitslag van 9-16-28-32-34-45-85 zal hij wel niet de allerbeste zijn maar dan 

toch wel heel kort er bij. En met deze is dan weer de kopgroep van 10 compleet. Chalons kan 

de geschiedenis in als een mooie vlucht met evenzo mooi weer en weinig of geen verliezen. 

Om 11.00 uur waren de 97 prijzen verdiend en was er verder niks meer te halen en kon men 

van het zonnige weer gaan genieten. Alle prijswinnaars proficiat !!! 

 

Pie.  

 

 


