Gebr. Hagens prolongeren titel Keizer kampioen in 2020
Voor de derde maal dit seizoen mocht ik naar de Gebr. Hagens in Achthuizen afreizen om het één en
ander aan het papier toe te vertrouwen. De twee eerdere bezoekjes waren wegens het winnen van
een eerste prijs in onze fondclub en wel op Pau en Bordeaux. Dit maal was de reden van het bezoek
het winnen van het Keizer kampioenschap. Ook voor het behalen van deze titel heb ik reeds twee
keer een reportage mogen schrijven want zo wel in 2017 als 2019 werden Ad en Rinus
keizerkampioen van fondclub “De Glazen Stad”. Bij mijn eerdere stukjes schreef ik al dat er gelet op
de kwaliteit van de duiven rekening gehouden moest worden met de gebroeders. Dit is wel aardig
uitgekomen want hoeveel zijn er die in vier jaar tijd drie maal Keizer Kampioen zijn geworden. Naast
dat dit een bijzonder jaar was in verband met de Corona perikelen was het voor Ad en Rinus nog een
bijzonder jaar want voor het eerst sinds hun lidmaatschap wisten zij op Pau een eerste prijs te
winnen in onze club om dan daarna op Bordeaux voor de tweede keer een eerste te winnen. De basis
van deze kampioenenkolonie werd gevormd begin jaren 90 met duiven van Jan Theelen, via Lalieuvan Doorn uit Thorn, en Gebr. van de Weerdt uit Meerssen, enkele jaren later aangevuld met duiven
van Gebr. Brugemann en Gebr. Van Doorn uit Someren-eind. De laatste jaren werd er door ruiling en
of aankoop versterking gezocht bij Frans Bungeneers, Arjan Beens en comb Verweij de Haan. Dat dit
niet onverdienstelijk is geweest blijkt als we kijken naar de eerste prijs winnaars van Pau en Bordeaux
deze hebben beiden 25% Bungeneers bloed in de aderen. Dat deze versterking hoop voor de
toekomst geeft mag wel blijken uit de uitslagen op Agen en Bergerac. Op Agen werden 27 duiven
gekorfd en van de 25 twee jarige wisten er 19 prijs te vliegen. Op Bergerac werden 34 duiven gekorfd
en van de 32 jaarlingen wisten er 21 prijs te vliegen. Voor het overgrote deel van deze jaarlingen en
twee jarigen geldt dat zij voor ca 75% basisbloed en ca 25% vers bloed van de eerder genoemde
versterkingen in hun aderen hebben. Al eerder schreef ik dat de gebroeders dit seizoen in verband
met de late start door het Corona gebeuren voor het eerst de duiven hebben verduisterd. Dit is
gezien de uitslagen en kampioenschappen goed bevallen en daarom wordt er overwogen om dit
komend seizoen weer te doen. Om te kijken hoe de gebroeders aan het keizer kampioenschap zijn
gekomen lopen we de vluchten even na. We beginnen met Pau (368 duiven) hierop werden 7 duiven
gezet waarvan er 3 prijs vlogen te beginnen met de eerste daarna prijs 9 en 21 tevens goed voor een
bokaal bij de ZLU. De tweede vlucht was St Vincent(681 duiven) en hierop werden ook 7 duiven gezet
waarvan er ook 3 prijs vlogen er werd begonnen met prijs 28 en dat was de slechtste start op een
vlucht dit seizoen vervolgens prijs 131 en 160. Agen ZLU (873 duiven) 27 mee 21 prijzen te beginnen
met 12e -23e -30e -36e -41e enz. Bordeaux (1037 duiven) 39 mee en 17 prijzen hier wordt wederom
met de eerste prijs begonnen en de serie vervolgt met 19e -27e -32e -41e -50e enz. Barcelona (312
duiven) 15 mee en 5 prijzen te weten 9e -47e -51e -59e en 72e . Rieux Minervois i.p.v. Perpignan (270
duiven) 15 mee 7 prijzen 3e -4e – 5e -9e -11e -45e en 55e . Tevens goed voor drie bokalen bij de ZLU.
Bergerac (409 duiven) 5 mee en 4 prijzen 5e -54e -81e en 96e. Narbonne (431 duiven) 17 mee en 6
prijzen 10e -18e -42e -49e – 86e en 96e. Op de laatste Bergerac (1213 duiven) werden 34 duiven gezet
en deze zorgden met 23 prijzen 4e -8e -15e -18e – 21e -25e enz voor een waardige afsluiting van het
seizoen. Deze resultaten hebben de volgende kampioenschappen opgeleverd:
NPO onaangewezen 1e NPO aangewezen 7e
ZLU onaangewezen
1e ZLU aangewezen 4e
Keizer Kampioen
Voor het behalen van kampioenschappen heb je natuurlijk meerdere duiven nodig maar twee duiven
die aan dit kampioenschap hebben bijgedragen wil ik niet onvermeld laten. Dit zijn de winnaar van
Pau NL17-1247333 “De 3 Drietjes” die ook nog een 4e won van Rieux Minervois (Perpignan) en de
NL19-1639619 “Michaela” die met een 19e van Bordeaux en een 4e van Bergerac 3e duifkampioen
werd in onze fondclub. 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. Veelal wordt een koppel in één weekend
gespeeld als dit op twee verschillende vluchten is maakt het niet uit of de doffer of de duivin op
maandag wordt ingekorfd. Als het koppel niet in één weekend wordt gespeeld gaat de duivin mee op

een jong van ca 5 á 6 dagen en de doffer een week later. 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 in een normaal seizoen hier
twee of drie keer gespeeld. Ad en Rinus en zeker niet te vergeten Sonja nogmaals gefeliciteerd.
Kees van den Bos

