
DE 18-1648184 VAN ERIC AALDERING HAD CHAMPAGNE OP 

Eindelijk kregen we een mooie vlucht vanuit Châlon en Champagne na een 

aantal regenachtige dagen deze week. Donderdagavond hadden 21 liefhebbers 

218 duiven ingekorfd, die zaterdag 11 juli om 08.00 uur gelost werden. We 

waren te gast in de Franse streek waar een van de beste wijnen gemaakt wordt. 

Vroeger heette deze plaats Châlon sur Marne maar vanwege de druiven is later 

de streek Champagne toegevoegd. Ook Eric zat al op tijd in de tuin toen de duif 

om 12.28,49 uur op 

de pannen van de 

garage viel en op de 

plank eronder 

geklokt werd. Hij 

had deze duif 

vandaag niet 

verwacht want al 

twee vluchten had hij 

gemist, terwijl de 

duif de eerste 

prijsvluchten zijn 

aangewezen duif 

was. In 2018 heeft 

Eric een doffer van 

Marco v. Kerkhof gezet op een duivin van Jan Märynessen uit België en daar is 

deze doffer uit voortgekomen. Al een aantal jaren haalt hij duiven bij deze man 

uit België en de kweek heeft hem geen windeieren gelegd. De 14 doffers die hij 

nu heeft, worden in bakjes opgevoerd tot de datum van inkorving, want zo kan 

ik zien dat ze voldoende eten. Dit jaar heeft Eric jongen gehaald bij Gustav 

Mayer, ook in België, die geschikt zijn voor de Midfond en de Eendaagse fond. 

De -184 is niet zijn beste duif want drie duiven van 2014 en 2015 staan bijna 

elke week op de uitslag. Ook zijn vrouw Marjo wordt ingeschakeld als hij op 

zijn werk is, zij laat de jonge duiven uit.  “Dit jaar is een vreemd jaar, ik had niet 

verwacht dat de duiven aan het vliegen zouden komen en toen het mocht was 

menigeen er nog niet klaar voor”. De jonge duiven gaan met de jonge-duiven-

toer mee terwijl de duivinnen en de aangekochte duiven uit België de natoer 

gaan vliegen. Een welverdiende felicitatie voor iemand die week in week uit met 

een klein aantal duiven grote prestaties weet neer te zetten.  


