
Albert Beunen Ohé en Laak 

Narbonne 2019. 

 

Voor het eerst in mijn korte bestaan als stukjesschrijver voor de Fondclub moet 

ik twee jaar achter elkaar naar dezelfde liefhebber. Het is Albert Beunen gelukt 

om in 2018 Agen jaarlingen te winnen en afgelopen seizoen was Narbonne een 

prooi voor de man uit het prachtige Ohé en Laak. 

Opvallend feit is dat beide vluchten bepaald niet in het voordeel van de 

Limburgse liefhebbers verliepen. Ten opzichte van het westen van het land 

moesten we op beide vluchten wel veren laten. De raspaardjes van Albert 

trokken zich niks aan van het overwicht uit die hoek en trokken zelfstandig hun 

plan richting het Bronsgroene! 

Maar het wordt nog spannender, wat blijkt namelijk, de overwinnaar van Agen 

jaarlingen en de overwinnares van Narbonne provinciaal zijn niet alleen broer 

en zus maar zelfs nestpaar! 

De vader van beide cracks komt van FML bestuurder Geert Storms, met 

voornamelijk bloed van Albert zijn oude stam in de aderen. De moeder komt 

via onze voorzitter Karel Hilkens, via een bon van de FML zocht hij versterking 

bij Sjaak vd Velde uit Breskens.  

Het is rond kwart over acht in de avond als het bal wordt geopend  door E Ulijn 

uit Waterlandskerkje, even later klokt Mevr Troisfontaine in het Zuid-Limburgse 

Reijmerstok. Even van te voren is Albert naar binnen gelopen om de laatste 

meldingen te bekijken, als hij de melding uit het Heuvelland ziet staan weet hij 

dat het weldra moet gebeuren, hij loopt weer over het grote gazon naar de 

hokken en ziet zijn overwinnares als een speer aanstormen, om 20.35.56 loopt 

ze over de antenne en brengt zo het provinciale goud naar het Maasdorpje. 

 

In totaal wint Albert 4 prijzen van de 6 ingekorfde favorieten. “Lady Narbonne” 

pakt het provinciale goud, Nationaal ZLU knap 13e, haar zusje de 25e provinciaal 

en hun broer de “ Rode Agen” neemt prijs 125 voor zijn rekening!! Sterk 

staaltje! 

In totaal winnen 4 van de 6 gekorfde Narbonnevliegers hun prijs. 

De overwinnares in het Limburgse concours werd half Maart gekoppeld, 

waarna ze samen met haar doffer een jong mocht grootbrengen, hierna 



kwamen er geen eieren meer in de schotel. Vervolgens werd ze op de 

programmavluchten ingespeeld op weduwschap. Voor haar eerste 

krachtmeting vanuit Agen dit jaar werd ze ingekorfd als nestduivin op eitjes van 

10 dagen, hier vliegt ze een verdienstelijke 112e prijs provinciaal,  nationaal 

prijs 1199. Na thuiskomst van Agen werd ze een paar dagen apart van haar 

doffer gehouden, vervolgens werd de cyclus herhaald en werd ze op Narbonne 

weer ingemand op 10 dagen broeden, met het gekende resultaat. Tussen Agen 

en Narbonne vloog ze nog een Epernay van de jonge duiven. 

Er wordt met een elftal duivinnen gevlogen op nest, meestal 3 oude en 8 

jaarse. De duivinnen van 3 jaar en ouder vliegen Barcelona. De doffers van deze 

duivinnen doen de programmavluchten, meestal zijn dit late jongen, wie van 

deze nestpenners overblijft mag zich als 2-jaarse weduwnaar noemen. 

De jaarlingen die als weduwnaar worden gespeeld doen Agen ZLU oftewel het 

2-luik van de afdeling Limburg, te weten Bergerac en Cahors. 

De overjarige weduwnaars worden gespeeld op de Internationale klassiekers. 

En hier zit ook een speciale tussen. Het is de 15-1041898, een machtige 

weduwnaar die dit jaar 3 maal als eerste duif arriveerde bij Albert. 

60e provinciaal Limoges 

158e nationaal Barcelona ZLU 

184e nationaal Perpignan ZLU. Er zitten mindere……. 

Albert beschikt nog steeds over de oersterke duiven van Antoon en Lucy vd 

Wegen, via Albert Simons kwamen ze op de hokken van Albert, via Frans 

Heijnen uit Susteren kwamen de duiven van kastelein Jantje Theelen op de 

hokken. 

De jonge garde was net aan het trainen toen we de prestatieduiven aan het 

bekijken waren. Ik zeg tegen Albert dat ze prima vliegen, klopt antwoord Albert 

lachend, maar naar huis komen willen ze nog niet echt. De jonge garde wordt 

zoals bij de meeste fondspelers op de natour afgericht. Ook hier worden de 

duiven jaarlijks gekuurd tegen parathyfus, dit buiten de verplichte enting tegen 

paramixo. Voor aanvang van het vliegseizoen iets tegen trichomonen, dit wordt 

in het seizoen per afdeling herhaald. 

Hier staat het hele jaar ruimengeling van Paloma op het menu, als de vluchten 

van de lange adem eraan komen wordt de duiven mengelingen van Beyers, 

Versele en Mariman. Ze worden dan opgevoerd, meestal 6 voederbeurten, in 

hun eigen voerpotje in hun bak. 



Een zaak staat als een paal boven water, de duiven van Albert Beunen trekken 

zich niks aan van de massa en trekken hun eigen plan!! 

Vorig jaar als jaarling was de ”Rode Agen” iedereen te snel af in het Limburgse, 

dit jaar brengt “Lady Narbonne” het provinciale goud naar de Laak. En als kers 

op de taart vliegt de “898 “ een super drieluik bij elkaar. Het is slechts een 

bevestiging van de geweldige duiven die hier rondvliegen. 

Albert Beunen, al decennia top op de vluchten van het zware labeur! 

Als ik door de baas na een paar leerzame uurtjes naar de voordeur wordt 

begeleid, grapt moeder de vrouw vanuit de woonkamer, tot ut anger jaor jong! 

Als ik de auto start en langs een glinsterende Maas wegrijdt denk ik bij mezelf, 

het zou me niks verwonderen. 

 

 

 

 


