
Jeanny en Lei Kurvers- de Weerd Hulsberg 

Winnaars “Pie Schurgers Award” 2019 

Het is begin mei van dit jaar als we afscheid moeten nemen van onze 
grote vriend Pie Schurgers uit Heer. Na een kort ziekbed is hij ons 
ontvallen. Bij de meeste liefhebbers slaat dit in als een bom, de altijd 
goedgemutste en hulpvaardige Pie is er plots niet meer. Een 
duivenmelker in de zuiverste zin van het woord is niet meer onder ons. 
Nooit zal zijn naam meer tussen de onze staan op de uitslagen! 
Pie was tot drie maal toe de trotse winnaar van het 
Marathonkampioenschap van de Fondclub Midden Limburg en na kort 
overleg werd door de bestuursleden van de FML unaniem besloten dat 
het Marathonkampioenschap voortaan de “Pie Schurgers Award” zou 
gaan heten, uiteraard in overleg met Pie’s vrouw Annie en hun 3 
dochters. 

Het fondseizoen 2019 gaat van start en de liefhebbers zullen de degens 
kruisen  op de vluchten van de lange adem, hopende op geweldige 
uitslagen en klinkende kampioenschappen. En wie wil niet als eerste de 
“Pie Schurgers Award” mee naar huis nemen? Als de kruitdampen van 
een enerverend fondseizoen 2019 zijn opgetrokken zullen weldra de 
kampioenschappen bekend gemaakt worden. Enige weken geleden belt 
me Theo op met de mededeling dat Jeanny en Lei Kurvers de winnaars 
zijn geworden van de “Pie Schurgers Award” 2019. Mijn eerste reactie 
is : “dit kan geen toeval zijn”. Inderdaad zegt Theo aan de andere kant 
van de lijn, toeval bestaat niet! 

Ik besluit om maar gelijk naar Arensgenhout te bellen om het heuglijke 
feit mede te delen. Jeanny neemt op en bij de melding van het 
behalen van dit kampioenschap is het even muisstil aan de andere kant 
van de lijn, wat zou Pie blij zijn geweest zegt ze. En ook Lei is even uit 
zijn doen, ongelofelijk is even het enige wat ik hoor. Pie en Lei zijn al 
meer dan 30 jaar gezworen vrienden en menig duifje verhuisde vanuit 
Arensgenhout naar Heer en andersom. 

Op een natte Oktoberavond parkeren we onze ( Theo’s ) auto nabij de 
markante hoeve van Jeanny en Lei, onlangs nog prachtig gerestaureerd 
aan de buitenkant. Ook de binnenkant ademt het verleden met 
machtige vloeren in zowel kamer als keuken. We worden hartelijk 



welkom geheten door Jeanny en Lei en weldra staat er verse koffie met 
Limburgse vlaai op tafel. 

Het is nu al voor de vierde (!) keer dat dit spraakmakende 
kampioenschap wordt ingepalmd door de combinatie Kurvers-de Weerd. 
Alle aansprekende kampioenschappen op Nationaal en Internationaal 
niveau werden eens of meerdere keren aan hun palmares toegevoegd, 
en ook Nationale en Internationale vluchtoverwinningen waren reeds 
hun prooi. We kunnen met recht spreken van decennia op het 
allerhoogste niveau.  
Hier in Arensgenhout wordt met een vrij grote vliegploeg deelgenomen 
aan alle grote fondvluchten, van Limoges tot en met Perpignan wordt 
hier naar Raar of Beek getrokken om de sportieve strijd aan te gaan. 
Dit jaar was het aantal weduwnaars niet voldoende volgens de baas, 
mede als gevolg van de roofvogel en moest er ook een ploeg duivinnen 
de baan op. Deze voornamelijk jaarse en 2-jaarse duivinnen werden 
gespeeld op totaal weduwschap en dit tot volle tevredenheid.  
Deze vliegploeg van 27 koppels ( in het begin ) werden terdege 
ingespeeld op de programmavluchten, de duivinnen deden Bordeaux en 
Agen NPO en de doffers moesten de kleuren verdedigen op Agen ZLU en 
Bergerac. Volgend seizoen zal weer zo een ploeg op totaal weduwschap 
gespeeld worden. 

De hokken in Arensgenhout zijn een lust voor het oog, op de oude 
zolders van de schuren huizen een gedeelte van de weduwnaars, ook 
de duiven op totaal weduwschap worden hier gehuisvest. Bij de 
weduwnaars ligt ieder jaar tijdens het vliegseizoen een dikke laag 
erwtenstro op de vloer, minder te poetsen aldus Lei en prima voor het 
hokklimaat. Op het grote tuinhok onder de notenboom worden ook 
weduwnaars gespeeld, voor de hokken werden onlangs mooie rennen 
geplaatst, zodat alle weduwnaars hier in de winterdag in kunnen 
verblijven, uit laten vliegen kost dan teveel veren aldus Lei. 

Alle vliegduiven worden in Maart gekoppeld en brengen dan een jong 
groot, hierna komen ze niet meer op eieren, volgend jaar wordt er 
misschien al in Februari gekoppeld, zo kunnen de jonge duiven van 3e 
ronde nog mee op de natourvluchten. Dat is nu vaak een probleem. Lei 
speelt zijn jonge duiven het liefst zo vaak mogelijk met als afsluiting 
alles naar Sezanne, ze worden er zeker niet dommer van zegt hij. 

Eenmaal de boel op weduwschap trainen de weduwnaars 1x daags, als 
de dagen lengen en de temperatuur stijgt gaan ze 2x daags op de 



wieken, alles traint dan met geopende kleppen. De duivinnen trainen 
in het begin alleen in de avonduren, maar naarmate hun grote 
opdrachten naderen gaan ze ook ’s morgens los. Het is hier al jaren de 
gewoonte dat alle duiven op zondag hun partner krijgen, of ze net 
terugkomen van een vlucht of maandag of dinsdag ingekorfd worden 
maakt niks uit zegt Lei. Zo wordt er ook altijd Belgasol verstrekt op 
dagen van inkorving en dagen van thuiskomst, dit wordt dan gedronken 
door de duiven die meegaan op een vlucht, maar dit geld evengoed 
voor de thuisblijvers. 
Het voer komt hier al eeuwen van Jo Simons uit het naburige Ransdaal. 
Hier wordt Beyers gevoerd en wel de Galaxymengelingen. 
Dit houdt in Galaxy-rui voor de jonge garde, kweek voor de 
kweekduiven en de vliegduiven krijgen het hele seizoen Galaxy-light, 
alleen de duiven die aan een grote opdracht gaan deelnemen worden 
de laatste 5 tot 6 voederbeurten nog extra opgevoerd met de Galaxy-
Energy. Vers grit staat hier altijd ter beschikking. Jeanny maakt altijd 
een mengsel bestaande uit: 1 deel gemalen pinda’s, 1 deel snoepzaad 
en 1 deel hennepzaad. Dit krijgen ze 2 maal daags in hun woonbak, 
vroeger werden alle duiven in hun woonbak gevoerd, dit gebeurt nu in 
de voerbak op de vloer, toch wel makkelijker lacht Lei. De duiven die 
worden opgevoerd krijgen de extramengeling in een dopje van een 
purfles wel in hun woonbak, hier zit precies  genoeg in verteld Jeanny. 
De pinda’s worden ieder jaar opnieuw besteld bij een kaaswinkel in 
Geleen, als er aan het einde van het vliegseizoen nog over zijn worden 
ze gemalen en gaan ze naar de jonge duiven. Jong geleerd is oud 
gedaan zeggen ze hier in koor. 

Wat betreft medische begeleiding worden hier natuurlijk de producten 
van compagnon Henk de Weerd gebruikt. Dit betekent zoals gezegd op 
de dag van inkorving en bij thuiskomst Belgasol in het drinkwater. Bij 
inkorving krijgen de duiven een BelgaMagic en 2 pilletjes Vitaboli 
opgestoken.  
Voor de luchtwegen wordt er sporadisch Ornispeciaal of Belgathai 
verstrekt. Verder de verplichte enting tegen Paramixo en de pokken. 
Tegen Paratyfus wordt er ieder jaar gekuurd met Parastop. In principe 
moet hier iedere duif van nature gezond kunnen blijven, het mes is 
hier 365 dagen per jaar uiterst scherp.  

Jeanny en Lei staan samen met kompaan Henk al jaren aan de top van 
de nationale fondwereld. Hier wordt niets aan het toeval over gelaten 
en ze hebben er alles voor over om hun gevleugelde vrienden in 



topvorm aan de start van een (inter)nationale klassieker te  brengen. 
Zeker de rol van Jeanny mogen we hierin niet onderschatten, beaamt 
ook Lei. 
Om de “Pie Schurgers Award” in de wacht te slepen moet je van 
goeden huize komen, op alle vluchten van zowel middag-als 
morgenlossing moeten de getekende duiven hun punten verdienen, 
goede duiven en de kundige blik van de baas zijn dan onontbeerlijk! 
Als je dit 4 maal presteert mogen de handjes op mekaar. Grote klasse. 
Het zal een memorabele huldiging worden de 30e november daar in 
Susteren. 


