
Gebroeders Hagens in 2021 wederom keizerkampioen 
 
Wie kent ze niet de gebroeders Hagens uit Achthuizen. Al jaren weten Ad en Rinus zich in de absolute 
top van de nationale en internationale top te klasseren. In het begin van de negentiger jaren mocht 
ik namens de Fondkrant al regelmatig naar Achthuizen wegens het winnen van een vlucht of het 
behalen van een kampioenschap. Ad en Rinus zijn nu vijf jaar lid van onze fondclub en zij behalen nu 
voor de vierde keer de titel keizerkampioen. Waren het tot vorig jaar Ad en Rinus die tot deze 
prestaties kwamen. Dit jaar was het iets gewijzigd omdat de gezondheid van Ad het niet toeliet dat 
hij alle fysieke werkzaamheden kon verrichten werd er hulp gevonden in de personen van Johan 
Hopman en Hans kwist. Voor zover mogelijk helpt Ad bij de verzorging en daarnaast heeft hij 
het overzicht bij het samenstellen van de koppels. Samen met Rinus bepalen ze welke duiven op 
welke vlucht gespeeld gaan worden.  Veelal helpt Johan bij Ad terwijl Hans en Rinus veelal samen 
werken.  De liefhebbers komen op alle afdelingen waarbij Ad het totaal overzicht heeft. Voor de 
overnacht vluchten wordt er ingekorfd in Middelharnis en dit wordt door Hans gedaan. Ads vrouw 
Sonja gaat meestal afslaan. Dat de samenwerking met Johan en Hans de gebroeders geen windeieren 
heeeft gelegd blijkt wel als we kijken naar de kampioenschappen die het afgelopen seizoen zijn 
behaald. Zo werden zij in onze fondclub 7e onaangewezen en 5e aangewezen op de superfond. Op de 
NPO-vluchten werden zij zowel aangewezen als onaangewezen 1e .  Deze kampioenschappen werden 
behaald dankzij de volgende prestaties: 
De openingsvlucht St Vincent werd er gelijk één om in te lijsten van de 13 gezette duiven wisten er 6 
prijs te vliegen te beginnen met de 3e ,5e en 7e.  
Bordeaux 8 van de 22 in de prijzen te beginnen met de 15e , 54e en 66e . 
Mont de Marsan ipv Pau 4 van de 15 in de prijzen te beginnen met de 9e en 10e . 
Agen 5 van de 15 maar een late start namelijk te beginnen met de 121e . 
Cahors 7 van de 11 in de prijzen te beginnen met de 31e . 
Barcelona de uitsmijter van het jaar met 8 van de 9 gezette duiven in de uitslag werden ze 
grootmeester in het Spoor der Kampioenen en dat met de prijzen 7e , 9e, 12e ,15e, 19e, 37e , 39e en 
45e . Een  lijstje waar menig liefhebber jaloers op is. 
Dax 4 van de 10 in de prijzen te beginnen met de 6e ,24e en 31e . 
Marseille 4 van de 10 in de prijzen te beginnen met de 14e ,23e en 37e . 
Narbonne 6 van de 15 in de prijzen te beginnen met de 57e ,66e en 67e . 
Bergerac 8 van de 30 in de prijzen te beginnen met de 15e, 61e en 67e . 
Perpignan bijna net zoals Barcelona namelijk 8 van de 10 gezette duiven in de prijzen te beginnen 
met de 5e, 9e en 28e . 
En hoewel deze niet mee telt voor het kampioenschap noem ik Brive. Op deze vlucht wisten 5 van de 
10 gezette duiven prijs te vliegen te beginnen met de 21e, 36e en 63e . Belangrijke bijdrage aan deze 
prestaties hebben de broer en zus Ravanelli NL18-1072064 en Rosalie NL17-1247377 geleverd. Zij 
werden respectievelijk 4e en 3e duifkampioen in onze fondclub op de NPO vluchten met de volgende 
prijzen: 
Rosalie: St Vincent 3e, Bergerac 15e en Dax 80e. 
Ravanelli: Cahors 35e , Bordeaux 54e en Bergerac 108e . Ook op Brive wist hij prijs te vliegen en wel de 
63e  maar deze vlucht telde niet voor het kampioenschap. 
De vader van deze twee komt van Arjan Beens en is een zoon van Snelle Jelle. De moeder is eigen 
soort en is een dochter van Gijs die o.a. de 7e nat Barcelona won. 
Naast de super uitslag op Barcelona met de titel Grootmeester in Het Spoor der Kampioenen is het 
voor de vierde keer behalen van de titel Keizerkampioen eveneens een hoogte punt van 2021 en 
onze felicitaties waard. 
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