
DE 18-1646510 VAN WILBERT STRAUB RACET NAAR HUIS  

Met een mistroostig gezicht zullen 

velen van ons vanmorgen naar 

buiten gekeken hebben. De  duiven 

zouden zaterdag eigenlijk naar 

Etroeungt gaan. Als we wat meer 

westelijker zouden lossen dan 

hadden we misschien meer kans 

stond er op de site. Arlon zou het 

worden, de hoofdstad van de 

Belgische provincie Luxemburg. 

Maar het weer was daar zo slecht 

dat de IWB code rood afgaf: 

onverantwoord om nu nog te 

lossen. Alle scenario’s gooide de 

commissie overboord en er werd 

met de duiven naar Duffel gereden. 

Een dag later gingen de kleppen 

om 13.50 uur open nadat het 

regenfront voorbij was. De duiven 

hadden een goed vertrek en met 

een snelheid van 2236.93 m/min, 

dat is 134 km per uur, vlogen ze 

hun hok tegemoet. De ZW-wind 

zorgde ervoor dat er om 14.54,07  

een duif bij Wilbert Straub in 

Zevenaar op de klep viel. Het is de 18-1646510, die de hoofdprijs in de vereniging won. 

Langzaam dwarrelen ook de andere uitslagen binnen en Wilbert presteerde het om ook het 

concours in de CC8 met een straatlengte voorsprong te winnen. Vorige week zat hij al dicht 

bij de overwinning maar nu is het werkelijkheid geworden. Hij had elf duiven mee en zes 

duiven staan in de uitslag. Een unieke prestatie voor de man die in Zevenaar een klein hok 

heeft. In veel duiven zit het bloed van de duiven van Martin van Zon en samen met de 

gekochte duiven van Wim van Houtum heeft hij een kleine kolonie opgebouwd. Deze duif 

heeft in 2019 al meerdere keren bij de beste honderd van de afdeling gestaan. “Ik ben een 

fanatieke duivenmelker, die niets aan het toeval overlaat”, zegt Wilbert. Wim Strijbosch levert 

het Embregt-Teunis voer en de Champignonmix van Mariman en samen met het Gerry Plus 

Black zijn dit de hoofdbestanddelen van mijn voer. “Ik speel het klassieke weduwschap, de 

duivinnen gaan alleen met de natoer mee. Mijn hok is maar 4,8 m groot, meer ruimte heb ik 

niet nodig. Ik heb veel steun aan Stella, mijn vrouw, die op gezette tijden de duiven laat 

vliegen als ik niet thuis ben”. Proficiat, Wilbert met deze daverende overwinning, wij zijn 

weer gewaarschuwd voor de volgende weken.  


