
MARTIN KEURNTJES WINT EERSTE JONGE DUIVENVLUCHT MAASEIK MAAR 

JAN VAN EYCK MAAKT ER EEN KLADSCHILDERIJ VAN. 

Velen van ons hadden 

zich deze dag anders 

voorgesteld dan die 

zich nu voltrok. Het 

weer was ’s morgens 

goed, dus de jonge 

duiven zullen wel snel 

gelost worden, heeft 

menigeen gedacht. We 

kwamen bedrogen uit, 

want de site vermeldde 

dat het heiig was en we 

moesten wachten op de 

duiven van afdeling 10 

en 11 die in Gennip 

stonden. Rond de klok 

van half elf werden de 

jonge duiven van de CC6,7 en CC8,9 pas gelost. “Ze hadden een goed vertrek stond er  

maar ……..” Ook Martin was al klaar met de voorbereidingen en ging er eens goed voor 

zitten om de jonge duiven op te wachten. Om 11.59,03 uur meldt de eerste duif zich, de 20-

1268060 die de eerste prijs in de vereniging in de wacht zal slepen. Het is de zoon van de 12-

1314380, die de asduif van de vereniging in 2014 van de Rode Doffer was. Ook de broer van 

deze duif, de 11-1424943, was een buitengewone duif die midfond-kampioen werd. “Ik was 

een beetje in de tuin aan het klungelen toen de duif op het dak viel. Hij verspeelde nog een 

minuut voordat hij geklokt werd. Er zullen zich die dag nog 15 van de 31 jonge duiven 

melden voor de uitslag. Martin heeft voor dit jaar al de nodige kampioenschappen 

binnengehaald t.w.: 1e Vitesse A en OA, 1e melden in de CC8 Vitesse OA en 3e Vitesse A. 

De telefoons zullen zaterdag wel overuren gemaakt hebben, want vele liefhebbers belden 

elkaar als ze het wachten moe waren. Het concours duurt tot 17.33 uur en dat betekent dat dan 

het vierde deel van de jonge duiven thuis zijn, 5 ½ uur later. De eerste vraag die 

duivenhebbers aan elkaar stelden was: “Hoeveel heb jij er thuis…”, gewoon een slecht teken 

als je zo een gesprek moet beginnen. Het blijft een onbegrijpelijke item dat er dit jaar weer zo 

veel jonge duiven verloren gaan omdat er fouten gemaakt worden bij de lossing. Jan van 

Eyck, een geboren Maaseikenaar schilderde mooie taferelen, maar vandaag was het voor 

velen een kladschilder want de meeste duivenliefhebbers hebben vele lege plekken in hun 

hok.  

 


