Gebr Hagens keizerkampioen 2019
Het voorstellen van de gebroeders Hagens is net zoiets als het intrappen van een open deur want wie
kent ze niet Ad 67 jaar en Rinus 62 jaar hebben altijd onder de naam Gebr Hagens gevlogen en vanaf
begin jaren negentig behoor zij tot de nationale en internationale toppers op zware fondvluchten. De
basis voor de fondvluchten werd gelegd met duiven van Jan Theelen, via Lalieu-van Doorn uit Thorn,
en Gebr de Weerdt later aangevuld met duiven van Gebr Bruggeman en Gebr. Van Doorn uit
Someren-eind. Dat de prestaties van de gebroeders ook was opgevallen in de “onderwereld” werd
helaas ook duidelijk en een laffe diefstal veroorzaakte een begrijpelijke terugval in de prestaties. Dat
zij niet bij de pakken neer zijn gaan zitten blijkt wel want twee jaar geleden mocht ik de gebroeders
ook bezoeken omdat zij toen ook keizerkampioen van onze fondclub waren geworden. Toen schreef
ik al dat gelet op de duiven die er zaten rekening gehouden moest worden met de broers. Moesten
zij vorig jaar nog genoegen nemen met de vierde plaats dit jaar nemen zij de titel weer over van de
dorpsgenoten Jan en Twan Nobels. In de kampioenschappen van onze fondclub zien we de
gebroeders terug op de volgende plaatsen:
Overnacht- onaangewezen 1e Aangewezen 7e
Superfond- onaangewezen 15e Aangewezen 3e
Keizerkampioen 1e
Duifkampioen overnacht.
Deze kampioenschappen zijn als het volgt tot stand gekomen:
Op St Vincent werd matig gestart en wel met prijs 48 en 72 wisten 2 van de 9 gezette duiven prijs te
vliegen, op Pau was het 50% en wel 4 van de 8 te beginnen met de 8e , op Bordeaux was het druk
klokken want van de 67 duiven werden er 33 in de prijzen gespeeld te beginnen met de 14e, 20e, 21e ,
24e enz, op Agen ZLU gaat het nog beter en wel 6 van de 10 te beginnen met de 3e , Agen s2 4 van de
14 te beginnen met de 28e, op Barcelona wordt een vroege gepakt met de 4e maar zoals bij zo vele
was het geen hoera met 2 van de 8 gezette duiven, van Dax ging het weer een stuk beter en hier
werd maar liefst 70% prijs gevlogen te weten 7 van de 10 te beginnen met de 8e , op St Vincent ZLU
werd 50% prijs gevlogen van de 6 duiven vlogen er 3 prijs te beginnen met de 26e , op Marseille
werden er van de 7 duiven 2 in de prijzen gepakt 14e en 24e , op Cahors werd er niet zo vroeg
begonnen namelijk met prijs 64 maar daarna kwam de trein toch nog aardig op gang en werden er 10
van de 27 gezette duiven in de prijzen geklokt, op Narbonne kijken de broers met de minste
genoegens terug hier werd namelijk maar 1 van de 9 gezette duiven geklokt die daarmee prijs 10
pakt, op Bergerac winnen 11 van de 26 gezette duiven prijs en begonnen wordt met de 17e en 18e, de
afsluiter is Perpignan en hier winnen 4 van de 10 gezette duiven prijs te beginnen met de 19e. Over
het gehele programma werd er door de gebroeders ca 43% prijs gevlogen.
Aan de basis van deze prestaties ligt de door de jaren heen opgebouwde stam duiven welke de
laatste jaren is aan aangevuld met duiven van Arjan Beens, Frans Bungeneers en bij dorpsgenoot Jan
en Chris v d Made uit diens super Mario. De resultaten hiervan werden al snel zichtbaar en de laatste
jaren werden al vele prijzen binnen de eerste honderd nationaal gevlogen met deze gekruiste duiven.
Een mooi voorbeeld is “Maud”. Deze duivin werd dit jaar duifkampioen overnacht in onze fondclub.
In haar afstamming zien we naast de gekende stamduiven “De Kweker 42”, “Sarina”, “Lucinda” en
“Leontien” de “Dochter Queen Tonny” van Frans Buggeneers. “Maud”heeft het duifkampioenschap
behaald met de volgende prijzen: 8e (21e nat) Dax, 33e (173e nat) Bergerac S2 en 53e (174e nat)
Bordeaux S2. Er wordt hier enkel op het nest gespeeld waarbij de favoriete stand een jong van 5 á 6
dagen is voor zowel de doffer als de duivin. Om de duiven in conditie te houden vliegen de doffers ’s
morgens en de duivinnen ’s middags, ’s avonds wordt de gehele ploeg aan het vliegen gehouden.
Afhankelijk van de zwaarte van de vluchten worden de duiven hier twee of drie keer gespeeld. Ad en
Rinus en zeker niet te vergeten Sonja nogmaals gefeliciteerd en tot ziens op de feestmiddag.
Kees van den Bos

