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Voor de kampioen Ochtendlossing Limburg Totaal moeten we naar Huub Hermans uit Born. Één van de 
sterkste spelers in Limburg en misschien wel in Nederland, zo behoort hij al jaren bij de Generaal 
kampioenen van Afdeling Limburg.

Dat Huub op de fond ook zijn mannetje staat blijkt uit de volgende kampioenschappen

2011

1e Hokkampioen Morgenlossing Grote Fond Limburg – Totaal
1e Generaal Kampioen Fond Morgenlossing 1e geklokte duif MLS’04
1e Generaal Kampioen Fond Morgenlossing eerste 2 geklokte duiven MLS’04
3e – 9e en 19e Asduif Morgenlossing Grote Fond Limburg – Totaal
2e Asduif Morgenlossing Fond MLS’04

2010 

1e Generaal Kampioen Meerdaagse Fond 1e geklokte duif MLS’04
1e Generaal Kampioen Meerdaagse Fond 2 eerst geklokte duif MLS’04
2e Generaal Kampioen Meerdaagse Fond 2 eerst geklokte duiven District Midden Limburg

De vluchten die tellen hiervoor zijn Limoges, Bergerac en Cahors

En dit tegen mannen als J.Slabbers uit Swalmen , Trio Winkens – Rothenburg uit Itteren , L.Verstraeten uit 
Echt , J. Martens uit Stein, L.Martens uit Elsloo en de kersvers winnaar van Internationaal Perpignan Eddy 
Hoedemakers te Geleen. 

Het begin

Huub is via zijn toenmalige buurman wijlen Pierre de Bruyn in aanraking gekomen met de duivensport. Hij 
was toen nog jeugdlid en bij het overlijden van Pierre zijn er enkele duiven en wat benodigheden 
overgenomen. Op zijn huidige adres beschikt Huub over een drietal hokken die op het oosten en zuiden 
staan. De vlieghokken zijn respectievelijk 8 x 2.5 meter, 6 x 2.5 meter en 6 x 3 meter. Omdat Huub een 
liefhebber is van het gehele programma huizen hier ’s winters een 200-tal duiven en in de zomer zijn dat er 
een 350. 

De duiven voor de Fond
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De duiven voor de fond komen van de volgende liefhebbers. Jan Corstjens en zoon uit Thorn, 
Comb.Klessens de Lepper uit Valkenswaard, Albert Frische uit Holtum en het soort van Jan Slabbers via 
Emmerich – Wauben uit Nieuwstadt. 

Voor de fond heeft Huub de beschikking over 18 doffers die op het klassieke weduwschap worden 
gespeeld. Deze zijn begin Maart gekoppeld waarbij de jaarlingen een jong mogen grootbrengen. 

Voorbereiding

Als voorbereiding gaan ze hier in principe zoveel mogelijk mee als het weer het toelaat tot aan de eerste 
fondvlucht. Ook wordt er dagelijks goed getraind en met de juiste voeding probeert Huub ze optimaal aan 
de start te brengen. Er wordt hier ruim gevoerd wat inhoudt dat er ook altijd wel voer in de bakken ligt. 

Dit resulteerde in 2011 tot het volgende,

- Limoges 

2e – 8e – 11e – 21e – 22e – 41e- 9 mee 6 prijzen

- Bergerac 3.285d.

24e – 213e en 214e 6 mee 3 prijzen

- Cahors 2.273d.

8e – 44e en 293e 6 mee 3 prijzen 

Één van de duiven die een grote rol heeft gespeeld in het behalen van het kampioenschap is de ‘Cahors’ 
die in 2009 al de 1e Cahors MLS’04 vloog en de 27e Prov.Limburg 3.705d. 

In 2011 vloog de Cahors o.a. 

1e Bergerac MLS’04 en de 24e Prov.Limburg 3.285d.
1e Cahors MLS’04 en de 8e Prov.Limburg 2.273d. 

Medische begeleiding

De medische begeleiding is hier in handen van Dr.Peter Boskamp uit Beek die gedurende het vliegseizoen 
om de 3 tot 4 weken wordt geraadpleegd. Er wordt van verschillende duiven een keeluitstrijkje genomen en 
de mest onderzocht. Indien er iets niet goed is wordt er gestart met behandeling. Tijdens het seizoen om 
de veertien dagen een geelcapsule of door toediening van Metro en een middel tegen de luchtwegen (SA-
mix) Verder de natuurlijke producten van deze dierenarts, veel knoflook en natuurlijk de jaarlijkse verplichte 
enting tegen Paramixo. 

Buiten dit alles maakt Huub al jaren gebruik van de natuurproducten van firma Lockhopower Concret 
Plus+. 

De jonge duiven

De jonge duiven worden verduistert en worden ingespeeld op de jonge duiven vluchten. Bij de late jongen 
waar toch de meeste toekomstige fondduiven tussen zitten wordt er niet veel bijzonders uitgehaald. Wel 
worden de duiven elke week zelf op een afstand van 40 kilometer weggebracht. 

De selectie
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De selectie is hier net als bij andere goed spelende liefhebbers, 

- Prestaties
- Gezondheid
- Afstamming

Mooiste prestatie

De mooiste uitslag in 2011 op een fondvlucht is op Bordeaux sector I, met negen duiven mee werden het 
de volgende prijzen tegen 12.987d.

6e – 7e – 121e – 143e – 1293e en 1647e 

in de MLS’04 was het 1e – 2e – 4e en 10e tegen 204d.(5e 1ste prijs in het seizoen 2011)
in Wefo Limburg 1e – 2e – 32e – 44e – 284e en 332e tegen 1.362d.
Provinciaal 3e – 4e – 71e – 85e – 618e en 718e tegen 3.272d.

Deze vlucht was een middaglossing maar door de weersvoorspellingen werd er besloten er een 
ochtendlossing van te maken. Dit bewijst maar weer eens dat de duiven dat hier zeker aankunnen. 

De mooiste uitslag die Huub ooit heeft behaald op de fond is zijn allereerste deelname aan een ZLU vlucht. 
Dat was op Bordeaux ZLU ouden 1993. Met 2 duiven mee werd het de 2e en 4e Nationaal. Deze twee 
werden in een tijdsbestek van 5 minuten gedraaid. Wie kan zeggen dat die ooit zijn fondcarrière zo is 
begonnen. 

In het winterseizoen staat Huub veel op beurzen in Duitsland en Polen en verkoopt daar aan liefhebbers 
die erg succesvol zijn met zijn duiven. 

(http://www.fondtoppers.nl/wp-
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De Cahors met een 1e Cahors’09, 1e Bergerac’11 en 1e Cahors’11 MLS’04

voor meer informatie Hermans duiven (http://www.hermansduiven.com)

Udo Peters
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