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Jean met zijn "Super 149" winnaar Bourges 

 Voor de meeste duivenliefhebbers waren de laatste weken duivenvluchten loze weekeinden. Twee midfond- en twee fondvluchten afgelast vanwege 

het slechte weer en tussendoor de Nationale dagfond vlucht Chateauroux vervallen vanwege de “code rood” van de NPO. En verder het uitstellen van 

de start voor jonge duiven. Ook dit weekend werd er weer een aanbeveling gedaan om de dagfond vluchten in te korten vanwege de hitte. Het werd 

voor Limburg de vlucht Bourges i.p.v. La Souteraine. Bourges werd op zaterdag 19 juli gelost om 6.30 uur met een oostelijke wind en zomerse- en 

later tropische temperaturen. Het werd een vlucht van het stroeve genre. De prijzen werden in ca. 1,5 uur verdient. 

Jean Hornesch uit Cardier en Keer had voor deze vlucht een team van 12 doffers ingemand met als kopman de blauwe “Super 149”. Tot nu toe had hij 

slechts een keer gemist (Reims) en op de dagfond vluchten was hij ook steeds present. De “Super 149” beschaamde zijn baas en bazin niet door de 

483.096 zware kilometers met de hoogste snelheid van 1385 m/min af te leggen. Hij werd geklokt om 12.18.43 uur. Bij melden bleek het een hele 

vroege te zijn. Het was even afwachten of er op de verdere afstanden nog vroeg geklokt zou worden. Uiteindelijk won de “Super 149” deze laatste 

etappe van het oude duivenseizoen. 

Jean wint zowel in eigen samenspel SS Maasvallei (129 d), fondclub Heuvelland (786 d) en WEFO (634 d) de eerste prijs. Zijn prijzen in het 

afdelingconcours waren 1-8-153-182 en 388 tegen 2626 duiven. 

 

 De “Super 149” 

De “Super 149” draagt ringnummer Nl11-1025149 en is afkomstig van Gilbert Heijnen 

en Zn uit Gronsveld. Gilbert had, nadat hij van Jean twee piepers had gekregen van 

diens bekende “901”, beloofd ook iets goeds terug te geven aan Jean. Het waren de 

“Super 149” en zijn nestzusje. 

Vader: De “Raket 95” van Gilbert Heijnen en Zoon met Ringo Nl06-1461095. Hij won 

o.a. twee eerste prijzen regionaal van Bourges en La Souteraine (9e Prov) en werd 

3e Asduif Eendaagse Fond in 2007 en 2008. Hij stamt weer uit de “Limoges 65” van ’00 

met de 1e Prov. en 1e Interprov. Limoges in 2002 x “Narbonne 278” van ’05 met 1e Nat. 

Narbonne (dvn) in 2007. Van beide zijden gaat de lijn van de “Limoges 65” terug naar 

de alom gekende dagfondcrack de “Raket” van vader Bêr en zoon Gilbert Heijnen. 

Moeder: “Blauw ‘t 90” Nl05-1750290 van Gilbert Heijnen en Zoon en zij was 

1e Kampioen natour in 2007 en 2008. Volle zus van de 1e Nat. Bourges (België) in 2007 
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(59.908 d). Zij stamt uit de “Rethel” van ’02 x dochter afdeling kampioen de “129” van ’00. 

De “Super 149” heeft een rijk gevuld palmares. Als jong vloog hij twee prijzen. Als jaarling waren het er 14 waarvan 9 x 1:10. Als tweejarige 12 prijzen 

met een 1e vanaf Epernay, 5e Marche, 6e Charleville, 7eArgenton en in totaal 10 x 1:10. Dit jaar was de overwinning op Bourges zijn 13e prijs met o.a. 

1e Bourges (129 d) - 11e Charleville (1298 d) – 28e Lorris (596 d) – 40e Argenton (182 d) – 41e Mont Lucon (575 d) - 48e Epernay (1211 d) - 56e 

Rethel (1198 d) – 56e Bourges (930 d) – 57e Sezanne (1193 d) etc.  

 

  

Dit seizoen werd er op diverse vluchten prachtige uitslagen behaald. We laten er enkele de revue passeren, behaald in SS Maasvallei. 

Charleville (1298 d) 26 mee en 15 pr. 5-6-9-11-22-26-29-35-40 etc. 

Epernay (1211 d) 25 mee en 20 pr. 10-16-21-45-46-47-48-50 etc. 

Lorris (1164 d) 25 mee en 20 pr. 1-5-7-49-53 etc. 

Lorris (586 d) 22 mee en 19 pr. 1-6-11-25-28-41-49-51-52-56 etc. 

Bourges (129 d) 12 mee en 5 pr. 1-3-14-20-30 

  

Toch nog animo om mee te doen.  

Bij Jean was, denkelijk net zoals bij vele melkers, de animo er een beetje uit gegaan om nog in te manden voor deze laatste dagfond vlucht. Vanwege 

alle gedoe rond de vluchten van de laatste weken met betrekking tot het afgelasten en het terugkomen van de duiven, houden veel liefhebbers het 

spel met de oude duiven al voor gezien en gaat hun aandacht uit naar het spel met de jonge duiven. ‘Doch’, zegt Jean, enerzijds blij te zijn met de 

beslissingen van de verantwoordelijke mensen. Er moet ook aan het welzijn van onze duiven gedacht worden en ze niet zo maar voor de leeuwen 

gooien om welke reden dan ook. Hoe zou de stemming zijn als het rampvluchten waren geworden zoals elders in het land. Ook was hij blij dat de 

afstand was ingekort. Was het La Souteraine geworden met deze tropische omstandigheden, dan had hij voor deelname bedankt. De duiven waren 

niet meer in een echt vliegritme en hij wil ook graag aan de toekomst denken. 
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 Op dit eenvoudige hokje woont de overwinnaar Bourges. 

  



Spel en verzorging   

Jean en Marie-Louise stonden dit seizoen al eerder in de belangstelling. Ze wisten NPO Lorris van 17 mei te winnen. Op deze site kunnen de lezers 

hierover meer lezen. Hierin staat ook het ‘spel en de verzorging’ uitvoerig beschreven, wat in het kort neer komt op volgende hoofdpunten 

 - Twee keer per dag trainen voor een uurtje met gesloten klep. 

- Na de training en thuiskomst in de woonbak een snuifje kanariezaad. 

- Bij thuiskomst een mengeling van half Gerry Plus en Zoontjens tot maandag avond. 

- Op maandagavond komt er Beyers Premium en Versele Champion Plus bij. 

- Dan twee dagen Beyers Premium en Versele Champion Plus. 

- Op de morgen van de dag van inmanden krijgen ze iets minder voer. 

- Twee uur voor ze de mand ingaan nogmaals voeren. 

- De laatste twee dagen extra maïs en een pinda als toemaat. 

- De weduwnaars zien voor het inmanden altijd de duivin. 

- Bij thuiskomst krijgen ze de duivin een tot enkele uurtjes. 

- Bij thuiskomst anderhalve dag BS in het water. 

- Op maandag Vlietabo in de drinkbak. 

- De dag voor het inmanden ofwel WN (rood of zwart), Orni Speciaal of Belga Tai. 

- Eventueel BS afwisselen met een geelpil. 

  

Voorbereiding voor de laatste vlucht 

  

Nadat de doffers van voorgaande midfond vluchten weer thuis waren heeft Jean ze telkens voor anderhalve dag BS in het water gedaan om een 

eventuele besmetting, opgelopen bij het langere verblijf in de manden, meteen te lijf te gaan. 

Hij is ze niet meer gaan lappen voor een kort vluchtje om ze weer een beetje ritme te geven. Jean vindt rust ook belangrijk en werd er alleen getraind 

rond het huis en verder de zelfde verzorging gegeven als eerder genoemd. Ook kregen ze hun duivin te zien voor ze de mand ingingen en niet langer 

dan hij gewend is te doen. Een kwartiertje en dan begint hij ze in de mand te zetten. 

  

Rui- en winterperiode. 

  

Na het vliegseizoen met oude/ en jonge duiven wordt er eigenlijk al gewerkt aan het nieuwe seizoen. 

Gezien Jean nogal wat vraag krijgt voor jonge duiven worden einde juli de doffers welke op het kleine hok zitten naar het grote hok gebracht. Van de 

beste weduwnaars wordt er dan een koppel jongen gekweekt. Ook de kweekduiven zijn dan gekoppeld. Eitjes van de beste kweekduiven worden dan 

overgelegd. Met een aantal vliegdoffers, vooral jaarlingen, wordt er nog aan de navluchten deel genomen. Ze gaan mee zolang ze goed in de veren 



blijven. Na het grootbrengen van de jongen mogen ze nog eens op eitjes komen en broeden tot ze ervan af gaan lopen. Dan gaan de bakken dicht en 

komen er schabjes voor te hangen. 

Inmiddels zijn ook de jonge duiven aan het einde van hun seizoen en na selectie verhuizen de doffertjes naar het grote hok. De duivinnen blijven in het 

hok van de weduwduivinnen. 

  

 De rui kan beginnen. In de rui/ en winterperiode komen de doffers eigenlijk zelden los i.v.m. het roofvogel gevaar. 

De selectie van de oude duiven is alleen op prestatie en ze moeten minimaal 50% prijs vliegen met het liefst een of meerdere kopprijzen. Enkele van 

de oudere en beste vliegduiven gaan naar het kweekhok. Bij de jonge duiven laat hij naast de prestatie ook de fysieke gesteldheid en de afstamming 

mee tellen. Voor het nieuwe seizoen zitten er dan weer een 32 tal doffers om de strijd aan te binden. 

In de rui/ en winterperiode voert Jean een goede ruimengeling van Beyers en/of Versele Laga. Soms wordt deze mengeling lichter gemaakt met een 

zakje Gerry Plus. 

  

De duiven krijgen van de ruimengeling voldoende te eten. Ook voert hij kanariezaad als extra. 

Voor de ruiperiode wordt er 12 dagen gekuurd tegen paratyfus met Parastop van De Weerd. 

In de rui/winter periode zit er wekelijks enkele dagen afwisselend knoflook, appelazijn, Naturaline of Belga Biovit (tijdens de rui) in het water. Steeds is 

er grit en piksteen ter beschikking van de duiven. Een keer per week een bad waaraan een lepel azijn en een handje zout wordt toegevoegd. Zo gaan 

de duiven de rui en winter door om dan weer aan een succesvol kweek- en vliegseizoen te beginnen. 

  

Tenslotte 

  

Veel heeft Jean te danken aan zijn echtgenote Marie-Louise welke in de dagelijkse verzorging een welkome hand is. Zij is de stille vennoot achter de 

successen en een klankbord voor Jean. Het werd dan ook weer voor Jean en Marie-Louise een onvergetelijke duivendag. De tweede NPO 

overwinning van dit seizoen is een feit. Ook nu weer een overlading met felicitaties en stond de telefoon wederom niet stil. 

 


