
Harry en Roger Wijnands Maastricht. 
Glorieuze winnaars op Agen ZLU ouden én St Vincent ZLU. 

Het is een prachtige zondagmorgen, als we onze auto parkeren aan de Tongerseweg in 
Maastricht. We zijn nog maar net uitgestapt, als we in onze ooghoeken al duiven zien vliegen en 
die vliegen er al jaren op de heilige grond in Maastricht. 
We bellen aan en ik realiseer me, dat we hier niet zomaar bij de eerste de beste aan de deur 
staan. Hier is duivengeschiedenis geschreven met grote hoofdletters! 
Harry en Roger Wijnands zijn namen, die met respect worden uitgesproken in de hele 
internationale duivenwereld. En niet alleen vanwege hun fabelachtige uitslagen gedurende 
decennia , maar ook voor het grote aantal liefhebbers die zij op het paard geholpen hebben. 

Nu zijn we naar Maastricht 
getogen om een stuk te 
schrijven naar aanleiding van 
hun 2 (!) provinciale 
overwinningen van afgelopen 
seizoen. 
In de eerste plaats wordt de 
overwinning gepakt met hun 
“Mai-kel “, met respect 
vernoemd naar Mai, de onlangs 
overleden echtgenote van Harry 
en uiteraard moeder van Roger. 
Deze klasbak speelt niet alleen 
de 1e provinciaal Agen Oud, 
maar legt ook heel Nederland 
zijn wil op en speelt de 1e 
Nationaal Agen Oud ZLU tegen 
5754 duiven en dat met 
noordoosten wind!!! 

De kruiddampen van Agen zijn nog niet opgetrokken of van St Vincent ZLU wordt weer 
uitgehaald met de 1e provinciaal en tevens 5e Nationaal. 
De 2-jarige doffer die hiervoor verantwoordelijk is, is zeker niet de eerste de beste. Hij haalt 
van Pau al uit met een 16e Nationaal en nu dus de 5e Nationaal vanaf St Vincent. Als jaarling liet 
hij al zien uit goede hout gesneden te zijn met de 239e van Agen en de 336e uit Narbonne 
Nationaal. 
Met de overwinning op Agen Oud brengt Mai-kel het totaal aantal nationale overwinningen van 
de familie Wijnands op 7!!! Ga er maar aan staan. 

We gaan nu niet verder uitwijden over de prestatie van Harry en Roger, aangezien deze alom 
bekend zijn. We praten verder hoe hier met passie met duiven wordt omgegaan. 
Vanuit de leefkeuken hebben we prima zicht op de hokken en het is fraai om te zien, hoe de 
duiven in volle rui, ze hebben nog een nest, uitvliegen boven de Ringhoeve. 
De duiven blijven bij elkaar tot half November zegt Roger, geen stress. Die wat nu nog 
rondvliegen hebben hun bak voor volgend jaar verdiend. In totaal zullen rond de 85 weduwnaars 
de naam Wijnands moeten hoog houden, verdeelt over 9 afdelingen. 

De kwekers zullen eind Januari begin Februari gekoppeld worden en de vliegduiven ergens 
midden Maart. De jaarlingen brengen een jong groot en de oude weduwnaars broeden vuil. 
Hierna staat de hele boel op weduwschap. Op eieren in Maart wordt er voor het geel gekuurd, 6 
dagen via het drinkwater, tijdens het seizoen wordt dit herhaald maandelijks voor 3 dagen. Ook 
wordt er wel eens een afdeling een geelcapsule opgestoken tijdens het seizoen, dit veelal op 
gevoel. In de wintermaanden de bekende paratypus enting gedurende 14 dagen met antipara van 
dr. Peeters uit As. Verder worden de bekende bijproducten gegeven zoals biergist, aminozuren, 



bak allerhande etc. Allemaal via dr. Peeters. Roger geeft duidelijk aan al sinds de jaren ’80 hun 
vertrouwen te geven aan dr. Peeters en ervaren hem als een zeer kundig arts. 

Vanaf Marche in het voorjaar gaan de vliegduiven zo vaak mogelijk de mand in, al wordt de 
weersverwachting wel duidelijk in de gaten gehouden. Eenmaal 3e week van Mei na Issoudun 
worden de duiven per hok klaargemaakt voor de komende opdrachten.  
Voor de jaarlingen is dit Agen ZLU en Narbonne. Wie hiervan minimaal 1 prijs verdient mag 
blijven, degene die dit niet in hun mars hebben zullen nooit als 2-jaarse boven de Ringhoeve 
vliegen! 
De oude duiven vliegen per afdeling en doen de vluchten: Pau, St Vincent, Perpignan, Barcelona, 
Perpignan 
Agen en Marseille. 

Alle duiven worden gespeeld op de morgenlossingen van de ZLU, sporadisch een middaglossing. 
Het kweekhok bestaat uit 25 koppels of vastzitters, zoals Roger ze bestempeld. Deze zorgen voor 
de 125 jonge duiven voor eigen gebruik. Deze worden via de natour opgeleerd en verder wordt 
de jonge garde geselecteerd op gezondheid, vitaliteit en gevoel. 
Het kweken moet zeker anno 2018 zoveel mogelijk baseren op kwaliteit, is hier de mening. 
Kwantiteit mag nooit een rol spelen. Bij de kwekers wordt het liefst via kruisingen gepoogd de 
beste vliegers te kweken, ook wordt er wel eens aan inteelt gedaan, maar deze duiven worden 
dan verder voor de nakweek gebruikt. De duiven met het onvolprezen Vanoppen-bloed 
( Kuypers/vd Wegen) in de aderen zijn uiteraard nog steeds het sterkst vertegenwoordigd aan de 
Tongerseweg. Al geven Harry en Roger wel grif toe, dat er altijd wordt uitgekeken naar 
versterking. Ook voor deze duiven geld dan weer de gouden stelregel: Kweken, spelen, (streng) 
selecteren. Roger geeft nog aan graag duiven te kweken in het najaar, puur op kwaliteit, ze 
hebben hier goede ervaringen mee. 

Aan het einde van ons gesprek geeft Roger nog duidelijk aan, dat hij veel respect heeft voor de 
liefhebbers die onze mooie sport nog steeds puur hobbymatig bedrijven en waar het presteren 
niet als hoofddoel fungeert!! 



Als we Roger dan nog vragen naar de schenking van de verkoop tbv FML, geeft hij ons de 
geschonken duif met bijbehorende stamkaart in de handen, een machtige jonge doffer. Theo en 
ik merken op, dat het een ingeteelde duif is naar één van allerbeste kwekers, de Superkweker 
301. Broer van oa. De Witneus en vader van stervlieger Triple A. Roger kijkt ons lachend aan en 
zegt, dat klopt. Maar hier zit nog wel een verhaal aan vast. Hij steekt van wal.  Als jong werd de 
Superkweker 301 opgevangen in Brunssum, hij was hier binnengelopen bij een liefhebber met de 
naam………..Vanoppen. Hoe verzin je het! Als jaarling werd hij gespeeld op toen nog Bordeaux 
ZLU en komt hiervan doodleuk thuis met een briefje om zijn poot. Mijnheer was binnengelopen 
(alweer) bij een liefhebber in het Belgische Namen. De aankomsttijd in Namen was duidelijk 
vermeld op het betreffende briefje en wat blijkt? Als hij nog een uurtje had doorgevlogen tot in 
Maastricht had hij een vroege prijs verdiend. 
Dat waren natuurlijk niet de beste rapportcijfers op dat moment. Bovendien was het zeker niet 
een duif in de hand waar de klasse op dat moment vanaf droop. Maar omdat de oude duiven in 
2007 verkocht zouden worden en dit dan de laatste doffer uit het stamkoppel Vanoppen x Bontje 
Saya was, gaf Harry aan om hem dan toch maar te behouden………….de rest is bekend!! Wie het 
weet mag het zeggen! 
Het was goed vertoeven aan de Tongerseweg, waar de koffie en vlaai goed smaakten. 

!  

In de ogen van Harry merkten we nog volop passie en gedrevenheid op. Laten we hopen, dat 
Roger dit kan overbrengen op zijn weduwnaars in 2019, dan zullen ze beiden nog volop genieten 
van hun gevleugelde vrienden, want dat staat hier nog steeds voorop in de Ringhoeve!!! 


