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Al jaren heeft de afdeling Limburg haar eigen morgenlossingen op de grote fond. En
dan praten over de vluchten Limoges, Bergerac en Cahors en de laatste vlucht heeft
afstanden van 805 km voor de voorvlucht en 875 km voor het noorden van de afdeling.
Op Limoges spreken over afstanden van 640 km voor Maastricht en 727 km voor een
liefhebber als B. Schlootz uit het Duitse Weeze zoals afgelopen seizoen toen hij tot het
deelnemersveld behoorde. Veel liefhebbers praten over morgenlossingen als fraaie,
eerlijke fondvluchten daar de duiven (meestal) vroeg in de morgen losgaan en de grote
afstand in één ruk moeten en (meestal ook) kunnen afleggen. Maar als de snelheden
beneden de 1000 m.p.m. zakken dan wordt het bij een vroege lossing op 830 km niet
makkelijk om dezelfde dag te kunnen klokken en worden morgenlossingen voor de
meeste duiven toch overnachtingen. Het moeten overnachten van alle duiven op
middaglossingen wordt door een deel van de liefhebbers gezien als een geluksfactor bij
al of niet succesvol zijn. De ‘korte’ morgenlossingen van de afdeling Limburg zelf
staan naast de internationale morgenlossingen van de ZLU die over nog grotere
afstanden vervlogen worden. Over het drieluik Limoges, Bergerac en Cahors worden
aparte kampioenschappen vervlogen en bij Limburg Totaal is dat een hok- en een
duifkampioenschap. Het hokkampioenschap is afgelopen seizoen gewonnen door Huub
Hermans uit Born en hij won de strijd nipt van Trio Winkens-Rothenburg uit Itteren en
de gebr. Tummers uit Puth. Huub Hermans scoorde 5466 punten en zijn opvolgers
5422 en 5420 punten. Bij Limburg Totaal tellen voor het hokkampioenschap twee
(beste) prijsduiven van de eerste vijf getekenden en daarnaast nog een prijsduif (de
beste) per 10 gekorfde duiven en daar het gemiddelde van terwijl dat voor de eerste 10
getekenden een andere prijsduif moet zijn dan die men voor 2 van de eerste 5
getekenden laat meetellen. Winnaar Huub Hermans pakte voor dit kampioenschap juist
in de roos op Bergerac en Cahors. Twee keer korfde hij 6 duiven en twee keer scoorde
hij drie prijzen. En van die zes prijzen waren er drie aan de kop en 5 stuks 1 op 10 en
eentje juist niet. Op Limoges korfde hij 9 duiven en greep hij 6 prijsduiven waarvan 5
stuks 1 op 10. Drie dezelfde duiven vlogen na prijs op Limoges ook in de prijzen op
Bergerac en Cahors. En dat drietal is als 3e, 9e en 19e asduif op dit onderdeel geëindigd
en dat is een knap trio te noemen. De 1e duifkampioen heeft Trio Winkens-Rothenburg
terwijl J. Slabbers uit Echt de 2e duifkampioen heeft. Trio-Winkens-Rothenburg heeft
op de 6e plaats het snelst twee duifkampioenen terwijl Huub Hermans aan plaats 19 het
snelst drie toppers in de lijst heeft staan.
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Huub en Diana Hermans kenden in 2011 een waar topjaar met de oude duiven.
Alle vluchten
Huub en Diana Hermans spelen al jaren alle vluchten van het eigen
afdelingsprogramma en zijn elk jaar geduchte kandidaten voor de generale titel van de
eigen afdeling. Afgelopen jaar stonden ze na alle tellende provinciale vluchten met de
oude duiven zelfs op de 1e plaats maar met de jonge duiven liet ze een paar steekjes
vallen en overvleugelde Harrie Winkens uit Itteren hen en won hij voor de zoveelste
keer op rij de generale titel van de afdeling Limburg terwijl Huub en Diana knap nog
de zilveren plak binnenhaalden. Naast de drie grote-fondvluchten met een
morgenlossingen scoorde Huub Hermans ook knap op de vijf eendaagse fondvluchten
en een aantal middaglossingen terwijl ze op de midfondvluchten ook hun partijtje beste
meegeblazen hebben.
In Born wordt gespeeld met weduwnaars en weduwduivinnen waarvan de partners
thuisblijven. Met 24 weduwnaars worden de programmavluchten gespeeld en met 24
weduwnaars de grote-fondvluchten. De 24 weduwduivinnen worden over alle vluchten
gespeeld en het spel met de vrouwtjes levert de laatste jaren het hoogste rendement op
terwijl het in de ogen van Huub en Diana ook het makkelijkste spel is. En bovendien
verspillen (weduw)duivinnen in de mand minder energie met onderling vechten en
raken ze daardoor ook niet snel ‘beschadigd’. De weduwduivinnen zitten in hun
broedbak opgesloten en mogen er ’s morgens even uit om te eten en te drinken en
trainen ’s avonds van 18.30 tot 20 uur. De drie kleppers die op de drie morgenlossingen
uitblonken waren één weduwnaar en twee weduwduivinnen. De beste was de doffer
N07-1014053 ‘de Cahors’ die de 227e Limoges (3.531 d.), de 24e Bergerac (3.443 d.)
en de 8e Cahors (2.273 d.) scoorde. In 2009 vloog hij reeds de 27e prov. Cahors tegen
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3.705 duiven en vandaar zijn naam. Huub Hermans verkreeg deze doffer van de
zwagers Heinz Emmerich en Wil Wauben die in Nieuwstadt in combinatie met elkaar
vliegen. De twee hokken ruilen geregeld duiven en in ‘de Cahors’ zit zo veel fondbloed
van J. Slabbers (Swalmen) maar ook de lijn van de ‘Super 015’ van Huub Hermans
zelf. Deze doffer van 1998 was zelf een beste vlieger terwijl zijn vader van 1988 in
1991 en 1992 asduif van het toenmalige samenspel Swentibold was. De ‘Super 015’ is
volledig soort van Thei Bours uit Elsloo met wiens duiven men in Born uitermate goed
is geweest.
De twee andere toppers waren de NL08-1853841 en de NL08-1853943 die resp. op
Limoges de prijzen 240 en 73, op Bergerac de prijzen 221 en 220 en op Cahors de
prijzen 44 en 293 vlogen. De ‘841’ heeft als vader de ‘Super 006’ van 2004 die in 2005
beste midfondduif van de afdeling Limburg was. Huub kweekte deze doffer uit een van
Loon-doffer via Thei Bours en een duivin (van 1998) van Jo van Deurzen uit
Roermond en zij is een zus van diens ‘Natascha’ die voor Nederland naar de
Olympiade ging. De moeder van de ‘841’ is een rechtstreekse duivin van Louis van
Loon (Poppel B.). De ‘943’ is gekweekt uit een zoon van voornoemde ‘Super 015’ en
een zus van ‘Blue Magic’ die van 2005 is en als jonge duif was hij super met een stel
eerste prijzen in het eigen samenspel en op Orleans de 4e prijs nationaal. en hij is 90
procent van Loonsoort (hoofdzakelijk via Th. Bours.)
Ook op de eendaagse fondvluchten heeft Huub Hermans in 2011 bepaald weten uit te
blinken. Over de vijf eendaagse fondvluchten is hij bij Limburg Totaal op het
onderdeel hokkam-pioenschap op een 2e plaats geëindigd na de comb. KrakowczykVrolings uit Heerlen.
Bij de afdeling werd een 3e plaats gescoord op het onderdeel hokkampioenschap
eendaagse fond na M. Baadjou (Eygelshoven) en Krakowczyk-Vrolings. Op de vijf
eendaagse fondvluchten werden achtereenvolgens 11 van de 30, 9 van de 20, 6 van de
20, 5 van de 16 en 7 van de 15 gekorfde duiven in de prijzen gepakt. De getekende
duiven werden knap gepakt en op Chateauroux en Poitiers kwamen de twee getekenden
zelfs voorop en werden de prijzen 47 en 49 tegen 5.288 duiven en 94 en 100 tegen
1.725 duiven gescoord. Drie duiven wonnen als getekende duiven belangrijke prijzen
en zij vlogen in 2010 nog vroegere prijzen op de eendaagse fond door alle drie teletekst
te halen. De duivin NL08-1853928 was op Chateauroux de 1e duif en op Tours en La
Souterraine telkens de 3e duif en zij heeft ‘Miss Blois’ gekregen en vloog in 2010 de 6e
Blois in de afdeling Limburg en eerder 1e prijzen op Marche en Lorris in het samenspel
MLS’04. Zij stamt uit ‘Blue Magic’ en haar moeder is een duivin van Pieter Veenstra
(Drachstercompagnie) en een halfzus van Mr. Blue. Over 2011 is ‘Miss Blois’ 2e asduif
van het samenspel MLS’04 geworden. De titel ‘1e asduif’ greep de doffer NL091490316 die op Chateauroux en Argenton als 2e-getekende de 2e duif was. In 2010
haalde de ‘316’ teletekst met de 7e prijs Chateauroux in de afdeling. Hij stamt uit de
‘Super 283’ die een zoon van de ´Super 015´ is gekoppeld aan een duivin van Pieter
Veenstra en wel een kleindochter van ´Kleine Dirk´. De derde duif die met de 3e prijs
Argenton NPO in 2010 teletekst haalde is de duivin NL09-1490326 die op de
afsluitende Poitiers als 1e-getekende de 2e duif was. Ook zij is een rechtstreekse
dochter van ‘Blue Magic’ gekoppeld aan een inteelt duivin van de ‘Kleine Dirk’.
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De duivenverblijven in Born. Op de twee hokken huizen in 2012 oude duiven terwijl boven de
garage (waarvan een spoetnik/ren zichtbaar is) de jonge duiven hun onderkomen hebben.

Meerdaagse fond
Een geweldige uitslag maakte Huub Hermans afgelopen seizoen op Bordeaux die in de
categorie middaglossingen werd vervlogen maar uiteindelijk een morgenlossing werd.
Tegen 3.272 duiven in de afdeling Limburg werden de prijzen 3, 4, 70, 84, 618 en 718
gescoord
met 9 duiven mee. Nationaal tegen 12.987 duiven gaf dat de prijzen 6, 7, 121, 143,
1293 en 1647. Voorop kwam de ‘507’ van 2009 die voordien de 390e Cahors tegen
4865 duiven had gevlogen. Deze doffer stamt uit de kruising Klessens-de Lepper
(Valkenswaard) en Emmich-Wauben. De jaarling ‘648’ was de tweede duif en deze
vale doffer stamt uit twee Theelenduiven van hok Kuiper uit Heiloo. Eigenlijk had
Huub deze doffer vanwege zijn bouw willen wegdoen maar ‘ogenkeurder´ Jos Evers
had hem een hoge kwalificatie gegeven waardoor hij mocht blijven. De 3e en 4e duif op
Bordeaux stammen uit een doffer van Jan Corstjens uit Thorn en wel uit een zoon van
zijn ‘Casartelli’. De 4e duif was de jaarling doffer de ‘748’ en eerder was hij op Cahors
de eerste duif met prijs 217 provinciaal. Deze jaarling doffer de 748 werd 5e Asduif
Jarige Duiven Meerdaagse Fond van Afdeling Limburg. Op St. Vincent en Tarbes had
Huub resp. 2 van de 5 en 3 van de 7 in de prijzen en twee nestbroers scoorden 2 van de
2 en wel de ‘878’ en ‘879’ van 2008. De ‘878’ was in 2010 al heel sterk op dreef op de
nationale middaglossingen met de nationale prijzen 202 op Tarbes en 187 op Dax in de
sector zuid. De twee nestbroers staamen uit een doffer van Klessens-de Lepper en een
duivin van Emmerich-Wauben. De afsluitende middaglossing Dax was in Born een
pijnlijke vlucht daar met 8 mee slechts één latere prijs werd gescoord maar bovendien
de drie bovenste duiven van de inkorflijst achterbleven en dat waren de voornoemde
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‘878’, ‘879’ en ‘507’. Voor Huub Hermans een onbegrijpelijk gebeurtenis daar hij
dacht zijn duiven in topvorm te hebben gekorfd en hij had ze daarom extra gepould.
Afgelopen winter heeft Huub voor deze discipline twee duivinnen aangekocht op de
totale verkoping van zijn samenspelgenoot Wiel Cramers uit het naburige Grevenbicht.

Een jarige duivin vloog de 14e nat. Cahors en daarna prijs van Dax en een duivin van
2009 vloog afgelopen jaar vroeg van Tarbes en Dax en in 2010 ook 2 op 2. Met één
van deze duivinnen doet Huub samenkweek met een vale topdoffer van clubgenoot
Albert Frische uit Holtum die specifiek de grote fond speelt. De mannen helpen elkaar
ook met het meenemen van elkaars duiven voor wed- en trainingsvluchten.
Ook voor het programmaspel zijn er afgelopen winter aankopen gedaan en wel bij de
gekende en veel besproken Pipa-veilingen Zo kocht Huub twee (oudere) doffers aan
van Vereck-Ariën uit het Belgische Tessenderlo terwijl hij van hen al meer duiven op
het kweekhok heeft zitten. Ook van Pieter Veenstra kocht Huub twee duiven aan en
deze twee duivinnen zijn van 2010 en hebben allebei Prima Donna als moeder en resp.
Mr. Blue en Onne als vader en dat zijn alle drie nationale asduiven.
De 46-jarige Huub Hermans woont met zijn vrouw Diana, dochter en moeder aan de
zuidrand van Born en aan het begin van het buitengebied. Op de percelen rondom hen
worden intussen steeds meer huizen gebouwd zodat het vrije uitzicht geleidelijk steeds
iets meer verdwijnt. Echter voor de duivensport blijven ze op een prachtige stek wonen.
Via buurman Pierre de Bruyn is Huub de duivensport ingerold. Toen Huub als kleine
jongen sierduiven ging houden had de buurman die met duiven speelde liever dat hij
die inruilde voor postduiven en hij hielp Huub hierbij. Zo´n 35 jaar speelt Huub
intussen met duiven terwijl zijn vader geen belangstelling voor deze hobby had. In de
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eigen club de p.v. de Vrijheid in Born is Huub trouwens het jongste lid en dat al heel
lang! Voor de toekomst van de duivensport is zo weinig jongere leden weinig
hoopgevend maar dat weten we intussen al lang. Huub werkt in Heythuysen voor de
gemeente Leudal op de ict-afdeling. Vroeg in de morgen gaat hij naar zijn werk en het
meeste duivenwerk wordt ´s morgens gedaan door echtgenote Diana. De twee ploegen
weduwnaars gaan apart los en vanaf half mei trainen ze twee keer per dag. Alle oude
duiven en kwekers zitten in broedbakken met een lopende band dat het werk wat
minder maakt. De programmaweduwnaars worden begin januari gekoppeld en de
fondweduwnaars en weduwduivinnen op 1 maart en ze brengen jongen groot zonder
weer op eieren te komen. De kweekploeg wordt op 20 december gekoppeld als Huub
meer vrije dagen van zijn werk in het vooruitzicht heeft.
Voor medische zaken wendt Huub zich tot Peter Boskamp in Beek en bij hem laat hij
geregeld zijn duiven nakijken. Ook worden zijn producten gebruikt en ‘ingegrepen’ als
dat nodig mocht zijn. De oude duiven zijn afgelopen jaren noch verduisterd noch
bijgelicht. Een vijftal jaren geleden sprak men over Huub als een liefhebber die meer
zijn jonge duiven dan met de oude duiven wist uit te blinken. De laatste jaren weet hij
vooral met de oude duiven te pieken. En in 2012 pogen Huub en Diana daar een
prachtig vervolg aan te geven!

Ad van Gils
Categorie: Reportages 2012
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