
Wim Breemen Heerlen wint La Souteraine tegen 166 duiven.
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De laatste 
wedvlucht van het seizoen 2013 voor de oude duiven werd een loodzware beproeving, met de 

wind op kop en de zon hoog aan de hemel behaalden de sterksten snelheden net boven de 60 
km/uur tot 65 km/uur. In ons samenspel werden nog slechts 166 duiven ingemand en daarvan 

vlogen er ook nog eens 35 mee als africhting voor volgend jaar, die prijzen moesten de anderen 
ook nog even verdienen. De snelste duif werd geklokt door Wim Breemen uit Heerlen, die de 
B2011-4228172, voorop klokte. Deze Ronny kwam, volgens Wim, als een raket aangevlogen en 

pakte de 1 prijs in samenspel en 9 provinciaal. De Ronny 472 vloog als jaarling 17 x prijs en tot 
nu in 2013 11x  hier mee  3 asduif in samenspel.
Hij komt af van Ronny de Muynck België, de vader is rechtstreeks  van Johan Vandamme uit 

broer bak 17 Marcel Aelbrecht maal dochter Freddy 03/163 (Freddy1994-4407032). Tot zover 

Wim zelf. Hij had op deze vlucht 11 duiven mee, waarvan de Ronny als 2e werd ingemand. Hij 
pakte er 4 in de prijzen.

Frits Raats uit Brunssum had zijn ploeg nog goed in vorm en hij opende met de prijzen 2, 4 en 5 
en pakt er 8 van de 10 in de prijzen. Zijn eerste aankomst wordt en passant nog even kampioen 

eendaagse fondvluchten en na controle bleek hij vorig jaar de slotvlucht vanuit Poitiers te hebben 

gewonnen. Een echte doordouwer dus. Met de NL2009-1494396 wordt Frits ook nog eens 3e, 

nadat hij al het 1e midfond en 1e asduif had veiliggesteld de vorige week vanaf Gien.

Hub Clement uit Brunssum pakt de 3e prijs en hij doet dat met zijn 1e getekende, die daarmee de 

4e plaats pakt bij de kampioenen van de eendaagse fond. Daarnaast tekent hij ook nog voor de 7e

prijs en klokt hij er 3 van de 6 in de prijzen.

De 6
e
 plaats is voor Hub & André Lausberg uit Hillensberg, die openen met de 2

e
 getekende en er 

2 van de 8 in de prijzen pakken.
Prijs 8 is voor de 1e getekende van Ben Raats uit Hoensbroek, die ik even over het hoofd had 

gezien. Dit was de 10e prijs van deze ´596. Ben had er 6 mee en pakt er 2 binnen de prijzen.
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Hub Jongen uit Brunssum pakt slechts één prijs, de 9e, maar doet dat wel met zijn 1e getekende. 
Hij had er 10 mee.

De top tien wordt volgemaakt door Jo Verbaten uit Heerlen met de 10e prijs. Hij had er 6 mee en 

daarvan vliegen er 4 in de prijzen.
De prijzen stonden op deze pittige La Souteraine ruim 1 uur en 20 minuten open en provinciaal 

was dat nog iets langer. Gelukkig zit dit seizoen er voor de ouden op en kunnen we ons verder 
concentreren op de jongen en de nareis.
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