
 
De “Gebroeders Rings” te Meerssen. 

Speelden veel duiven, Wonnen veel prijzen ! 
 
Een regendag die biedt gelegenheid om dingen te doen die niet direct urgent zijn. 
Bijvoorbeeld om iets op te ruimen waar weer plaats moet komen voor iets anders. Bij mij was 
dat de plaats in de boekenkast waar ik de uitslaglijsten neer leg. Het is vrij normaal dat ik bij 
sommige  werkjes wel eens iets breek of uit mijn handen laat vallen. Zo ook nu weer! Er 
ontglipte weer een aantal lijsten uit mijn handen die fladderend door de kamer gingen. En het 
was treffend dat een daarvan weg waaierde en onder de boekenkast in schoof. Ik vloekte 



binnensmonds toen ik die lijst even later onder de kast vandaan aan het frutselen was. Het 
veroorzaakte namelijk de nodige pijn in mijn rug. Enfin, met de nodige moeite lukte het me 
om de breed opengeklapte lijst te pakken te krijgen. Hé-hé, toen moest ik even op adem 
komen. Terwijl ik zittende aan het bij komen was van de inspanning met de opengeslagen 
uitslaglijst van de Wefo voor me op tafel, zag ik dat het de uitslag van de vlucht Lorris op 19 
Mei betrof. Wat me toen opviel dat was de paternosteruitslag die de Gebroeders Rings uit 
Meerssen toen behaalden. Een lange rits van 37 prijzen waarbij ze begonnen 2-6-15-18-36 
met 1573 duiven in het concours. En die uitslag zou geen uitzondering zijn. Als we in 
gedachten terug gaan naar het vorige seizoen en nog eens een blik werpen in de uitslaglijsten 
dan zien we dat de broers Rings zoal paraat speelden. Wel in iedere vlucht drukten ze hun 
stempel op de uitslag. In de concoursen van de Wefo, zowel als bij het samenspel Beek-Bug. 
Meerdere vluchten met meer dan 1000 duiven in het concours. Heel veel werd er gepraat dat 
de broers veel duiven mee hadden en het niet verwonderlijk werd gevonden dat ze veel 
prijzen wonnen. Meestal waren dat liefhebbers die moeite hadden deze prestaties te zien maar 
de meeste andere liefhebbers die vereerden de Gebroeders Rings en wisten hun topprestaties 
te waarderen. Het kon ook niet anders dat hun successen de tongen in beroering brachten. Met 
hun vele kopprijzen waarvan 2 keer zilver bij de Wefo, en  5 keer goud bij het samenspel 
Beek-Bug en 19 keer goud in hun vereniging “de Vrijheid” is het méér dan duidelijk hoe 
hun spel is geweest. Ze bombardeerden weer, heb ik ooit wel eens in een verslag geschreven 
als de Huub en Henny de duiven weer eens bewonderenswaardig hadden thuis gekregen. 
Misschien dat zich menige lezers aan deze woorden geërgerd hebben  maar het berustte wel 
op de waarheid. Zelf schreeuwen de broers hun successen niet van de daken want in de 
omgang met hun concurrenten zijn ze zeer bescheiden. Het goede spel wat ze met hun duiven 
leveren dat doet de broers natuurlijk plezier maar ook niet meer dan dat. Ze weten wat het 
betekent om benijd te worden en laten dan maar de uitslagen in hun plaats spreken. Het is het 
enige wat ze niet kan worden afgepakt. Niet vergeten zijn de broers de tijd dat hun successen 
minder beduidend waren. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Het is dan ook geen 
toeval geweest dat ze op zekere dag er op uit trokken om zich duiven aan te schaffen van 
liefhebbers met naam en faam. Dat was bij Harie Winkens in Itteren, bij G.Rondags in België 
, bij Jan en Marleen Duits in Eysden, en bij Ph. Baadjou in Eygelshoven en bij Thomassen-v 
Es in Elsloo. Deze genoemden die speelden regelmatig in hun samenspel alles op een hoopje. 
En bij de concoursen van de Wefo, al niet minder. Ook in dit grote en sterke spel zijn dat 
toppers. Niet één seizoen maar reeds vele seizoenen achter mekaar. En het is een feit dat de 
broers Rings met het soort duiven van die betreffende liefhebbers al menig seizoen 
aansprekende successen behalen. En om dat niveau te blijven, zo niet te verbeteren, is hun 
laatste aanwinst een 12-tal duiven geweest van het soort van B.Martens & Zoon uit Elsloo. 
Deze kochten ze via de internet verkoop van de in 2018 overleden sterspelers Lei Smeets uit 
Meers. Iemand die hard speelt, heeft geheimen, dat is duidelijk. De Gebroeders Rings hebben 
die ook. De welke dat zijn ? Ze zijn een en al duif en steeds in de weer om succes na te 
streven. Voor de rest gebeuren er geen mirakelen op de hokken. Niet op het vlieghok bij de 
60-jarige metaalbewerker Huub Rings in Meerssen en ook niet op het kweekhok bij de 54-
Jarige technisch tekenaar Henny Rings in Elsloo. En kuren? Als het moet maar zelden in het 
seizoen. De duiven ontbreekt het aan niets. Ze krijgen een goede mengeling voer als kost, 
vitaminen op z’n tijd en voor de rest zijn het de duiven die het moeten doen en de inzet van de 
melkers. Vooral dat laatste ontbreekt niet bij de gebroeders “Rings “. Hierbij dan nog een 
tiental van hun uitslagen in 2018 bij de Wefo om een indruk te geven van hun successen. 
Oude duiven: 14/4 Charleville 1921 d. = 3-25-26-28-52        ( 42 x ) 
                       19/5 Lorris         1573 d. = 2-6-15-18-36          ( 37 x ) 
                       26/5 Rethel        1108 d. =  5-13-33-34-44       ( 36 x ) 
                        2/6  Lorris         1131 d. = 17-25-49-69-93      ( 19 x ) 



                       19/6 Gien           1138 d. = 12-21-24-25-31      ( 20 x ) 
Jonge duiven: 21/7 Rethel        1468 d. = 9-31-45-129-178    ( 18 x ) 
                       1/9  Charleville  1312 d. = 8-21-23-58-59        ( 58 x ) 
                        8/9 Rethel          1739 d. = 31-77-128-193       ( 34 x ) 
                       16/9 Reims         1261 d. = 4-7-11-38-40          ( 51 x )      
                       22/9 Epernay      1130 d. = 11-12-39-60-69      ( 41 x ) 
 
Tot slot: De Gebroeders Rings hebben duiven die het gewoon goed doen en dit al jaren 
achtereen. Het komende seizoen van 2019 zullen ze met die duiven dan ook weer veel eer 
gaan behalen. Als dat niet waar is dan breekt mijn klomp.  
 
Pie.   
          

 


