Gebroeders Hagens overwinnaars op Pau.
Het voorstellen van de gebroeders Hagens is eigenlijk niet nodig. Al twee maal mocht ik een
reportage over hen schrijven wegens het behalen van de titel Keizerkampioen en wel in 2017 en in
2019. Ad en Rinus zijn sinds 2016 lid van onze fondclub en ondanks dat ze twee keer de titel
Keizerkampioen op hun naam hebben gezet wisten zij nog geen vlucht op hun naam te zetten. Met
deze Pau is dit dan ook weer een nieuwe zegepraal op de toch al zeer rijk gevulde prijzenkast. De
melkers of zoals dat tegenwoordig zo mooi heet de Duivencoaches Ad en Rinus kunnen voor hun
administratie bouwen op Ad´s vrouw Sonja die deze geheel verzorgt en er ook het nodige vanaf
weet. Sinds vorig jaar de ladies ringen werden uitgebracht is Sonja zelfstandig lid geworden en speelt
zij nu ook mee met haar eigen duiven. Daarnaast heeft zij met twee andere dames het voortouw
genomen om binnen het Samenspel Zuid Hollandse Eilanden een Ladies League op te zetten. Dat dit
jaar een bijzonder jaar voor onze sport zou worden werd met het uitbreken van de Corona Epidemie
wel duidelijk. Vooraf werd er driftig gespeculeerd of we nog en zo ja op welke termijn we zouden
gaan vliegen. Dat dit later zou worden was al snel duidelijk en één van de vragen was hoe houd ik
mijn duiven in de pennen zodat ik zolang mogelijk kan blijven spelen. Ad en Rinus spelen enkel met
nestduiven en hebben ervoor gekozen om de duiven van half april tot half juni 14 uur per dag te
verduisteren dit van ’s middags 16.30 tot de andere morgen 16.30 uur. Eind april werden de duiven
gekoppeld en mochten zij overbroeden. Zodra ze van de eieren liepen werden ze gescheiden.
Vervolgens werden de koppels zo gekoppeld dat zij op de voor hen geplande vlucht op ca 10 dagen
broeden ingekorfd konden worden. Zo ook de winnaar van Pau de NL17-1247333 die voor inkorving
twee pennen had geruid. De “333” had voor deze zege op Pau al op de NPO vluchten laten zien dat
hij uit het goede hout gesneden is zo won hij in 2018 de 193e nat Perigieux S2 en in 2019 de 299e nat
Bordeaux S2 en 24e nat Dax S2. Dat hij deze kwaliteiten niet van een vreemde heeft blijkt wel als we
naar de afstamming van de “333” kijken. Aan vaders kant zien we de gekende stamduiven van de
gebr Hagens zoals de “Carcasonne” 2e asduif ZLU 1992, “Sarina” 1e Gouden Barcelonaduif ZLU 19971998-1999 en 1e Int Duivinnen Barcelona 1999.(“Sarina” is een dochter van de “Carcasonne”) en
“Indurain” die won o.a. 14e nat Marseille, 101e nat Perpignan en 217e nat Barcelona. Aan
moederskant is het vers bloed wat erbij gekomen is van Gebr bruggeman de “Angelo” vader van o.a.
“Mees”deze vloog o.a. 49e nat Agen, 155e nat Marseille, 234e nat Perpignan enz en van Frans
Bungeneers de `` Inteelt Penelope” moeder van o.a. 127e nat Agen, 292e nat Cahors 301e nat
Perigieux enz. Om je kwaliteiten te kunnen tonen heb je goede begeleiding nodig en de gebr doen
dat als het volgt: Om 06.00 uur gaan de doffers los en trainen zij ca één uur zelfstandig, om 13.30 uur
gaan de duivinnen los en ook zij trainen zelfstandig ca één uur. S Avonds om 19.00 uur moeten alle
duiven naar buiten om verplicht ca één uur te trainen. Als voorbereiding werden de duiven wekelijks
gespeeld zo ook de Pau overwinnaar. In de vereniging ging hij mee op IJsselsteyn 113 km, Niergnies
187 km, Peronne 228, Pont st Maxence 291 km en pontoise 329 km. De laatste twee weekenden
werd hij gespeeld op Melun 358 km en Sermaisse 406 km. Deze twee vluchten werd er ingekorfd in
de Nishoek omdat ze daar maar één nacht mand hebben en dit is natuurlijk in belang van de
neststand. Ad, Rinus en Soja namens alle leden gefeliciteerd.
Kees van den Bos

