
 

 
Provinciaal Criterium Z.L.U. Agen  Oude: 
prooi voor Albert Beunen – Ohé en Laak 

 
Na Pau is Agen de tweede internationale vlucht waarop ook provinciaal kan worden gespeeld. Alleen dit keer 
geen ‘gewone’ Agen zoals we dat gewend zijn. Normaal een concours waaraan wordt deelgenomen door alle 
Westeuropese landen doch dit keer alleen internationaal met onze Duitse sportvrienden, dit omwille van het 
feit dat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de minimum afstand voor de deelnemers. 
 
Aan het Provinciale Criterium namen 771 oude duiven deel die werden ingezet door 144 Limburgse 
liefhebbers. Onder deze 771 duiven bevonden zich 6 weduwnaars van Albert Beunen. Hij wist er 5 in de prijzen 
te pakken en zette een schitterende uitslag neer: 1-16-20-103 en 181.  
 
Met deze provinciale zege zet Albert de kroon op zijn goede presteren in de laatste jaren. Zowel provinciaal als 
nationaal behoort hij de laatste – steeds met een klein aantal duiven in concours - tot de te kloppen mannen. 
Ook op deze Agen had hij het volste vertrouwen in een goede afloop. 
‘In de week voor het inkorven zag je gewoon dat de echte vorm er aan zat te komen. De trainingen waren 
steeds uitstekend en lang. En een belangrijk punt waaraan ik zie dat ze de echte vorm beginnen te krijgen, is 
dat ze als het ware verkleuren. Ze krijgen van zo’n vetvlekken en dat weet ik dat het wel goed zit’. 
En dat hij dat goed gezien had bleek al snel. Als een duvel uit een doosje schoot zijn favoriet de ‘378’ die 
vrijdagmiddag richting het hok maar…..landde uiteindelijk niet op de valplank zoals gewoonlijk maar op het 
dak. Oorzaak? Albert: ‘Hij kwam richting het hok gelijk aanvliegen met een zwaluw en dat belette hem om 
direct te landen en zodoende vloog hij nog een rondje. Zelf schiet je dan gelijk in de stress maar ik bedacht me 
dat het een keivroege duif moest zijn en maande mezelf tot kalmte. En je weet ik klok nog altijd handmatig 
dus dan verlies je wellicht toch al wat tijd en wilde absoluut geen fout maken. Gelukkig is dat allemaal goed 
gegaan.’ 
In het Provinciaal Criterium had hij uiteindelijk een voorsprong van ruim 39 mpm op nummer 2 Jos Martens 
uit Stein. 
 

 

 
 
De winnaar 
 
Dat is een mooie krasdoffer met ringnummer NL13-1451378. Twee weken voor Agen werd hij gespeeld op 
Limoges en won hij de 3

e
 prijs in het provinciale concours. Met Agen was hij dus toe aan zijn 2

e
 vlucht van het 

seizoen. Als jaarling ging hij in 2014 eveneens naar Agen en scoorde toen een zeer verdienstelijke 503
e
 prijs  

 

http://www.duivenstartpunt.com/fml2/index.php?lng=


 
nationaal. Als jaarling worden de fondkleppers bij Albert maar 1 keer gespeeld op de grote fond. ‘Dat is 
voldoende. Ze hebben dan een goede voorbereiding gehad tot en met Bourges en dan is een fondvlucht meer 
dan voldoende. Ik volg dit systeem al jaren en zowel de duiven als ikzelf voelen ons daar goed bij. Het is 
belangrijk om dan dat systeem te blijven volgen, te veel wisselen is volgens mij nooit goed.’ 
 
Afstamming 
 
De meeste fondspelers weten dat wanneer je de naam Albert Beunen noemt, je een melker tegenkomt die 
nog steeds een fervent aanhanger is van de fameuze van der Wegen-duiven via Albert en Willy Simons. Vele 
decennia geleden kwamen de eerste duiven van de fondmatador uit Roosteren naar Ohé en Laak, en nu nog 
zit in bijna alle duiven het edele bloed van de favoriete ‘Oud Doffertje-duiven.’ Natuurlijk zijn er in de loop der 
jaren wel duiven bijgehaald maar vaak waren deze op een of anderen manier toch weer verwant aan zijn 
eigen soort dan wel aan de ‘Oud Doffertje lijn’.  
De winnaar – de ‘378’ – heeft als overgrootvader de ‘890’ van Geert Storms maar rechtstreeks van Albert zelf, 
en die komt uit de gekende ‘499’ die maar liefst 11 prijzen op de zware fondvluchten wist te winnen.  Uit de 
‘499’x de ‘Nijs-duivin’ komen ook nationale overwinnaars en wel de 1

e
 nationaal Mont de Marsan van Martien 

van Heel, Maria Hoop en van Jac. Ruijters uit Echt  1
e
 nationaal St. Vincent 2014.’ 

De moeder van de ‘378’ komt via Karel Hilkens uit Echt. Zij is een dochter van de gekende ‘041’ van 
fondmatador  Cor van de Vin uit Weert. Deze ‘041’ won o.a. 4

e
 nationaal Pau 2001, 108

e
 nationaal Marseille en 

128
e
 nationaal Perpignan en mocht zich kronen tot 5

e
 Asduif der internationale vluchten. De ‘041’ voert ook 

weer het bloed van de Simons-duiven en zat op dat moment gekoppeld aan een dochter van de gekende  
‘Blauwe Parel’ van Simons en dan zijn we in de lijnen van de fameuze ‘16’ zoon ‘Oud Doffertje I’ van Albert en 
Willy Simons. Eens te meer bleek dat klasse zich hoe dan ook niet verloochend. 
En de ‘378’ is niet de enige uit dit koppel dat goed presteert. Twee broers scoorden tot nog toe 2 goede 
prijzen op de klassiekers en dat is een 100% score. 
 
Zoals al gezegd bestaat de hoofdmoot van het duivenbestand uit de Simons-duiven waarbij de ‘Super Kweker 
82-577’ via Pierre Paulssen en Zoon, uit zoon ‘Oud Doffertje I’ van Albert en Willy Simons,  een groot stempel 
op de kolonie drukt. Via Pierre Paulssen en Zoon uit Roosteren komen nu nog elk jaar duiven uit het allerbeste 
van deze Roosterse combinatie, verder van plaatsgenoot Geert Storms die ook nog over de echte Simonsen 
beschikt, wijlen Giel Bonné uit Maasbracht (ook Simons), Karel Hilkens uit Echt  (o.a. lijnen Cor van de Vin, 
Wiel Cramers ‘Late Marseille’) en uit een kweekkoppel van plaatsgenoot Ruud Beunen (Schreurs-Hauben As x 
Huub Joosten Grathem) en de laatste aanwinsten komen van Ludo Verstraeten en Jac Ruijters beiden uit Echt 
en Frans Heijnen uit Susteren. Om wat meer snelheid in te brengen voor met name de afdelingsvluchten met 
morgenlossing rond de 850 km zijn er duiven gehaald bij Peter van Wegberg in Echt en kruising met zijn eigen 
duiven, is Albert hier goed mee geslaagd. 
 
Klassiek weduwschap 
 
‘Hou het vooral simpel en ga niet al te veel poespas uithalen bijvoorbeeld voor het inkorven. De duiven 
moeten zo rustig mogelijk de mand in’, is Alberts devies. ‘Hier wordt de eerste 3 vluchten alles ingemand, dan 
om de week de ouden en dan de jaarlingen tot 1 week voor Bourges. De ouden gaan tot 2 weken voor Bourges 
mee en worden na Bourges verdeeld over de verschillende vluchten. En alles wordt op weduwschap gespeeld, 
duivinnen worden niet getoond voor het inkorven, wel bij thuiskomst. Gevoerd wordt in potjes in de 
broedbakken. Ik zei straks dat de duiven verkleuren als de vorm eraan komt, maar je merkt het ook aan iets 
anders en wel: in het begin van het weduwschap vliegen ze nogal eens weg uit hun nestbak maar naarmate ze 
beter worden blijven ze zitten en hebben ze zin om een robbertje met je te vechten. Het zijn kleine dingen 
maar juist die kleine dingen zeggen heel veel.’ 
 
Tot zover Albert Beunen die vanuit de eenvoud al jaren prachtige prestaties met zijn duiven weet te realiseren 
en als kers op de taart de 1

e
 Provinciaal Criterium Z.L.U. Ouden 2015 wist binnen te halen. Proficiat. 
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