
PIET GEURTS WINT DE ONVERWACHT SNELLE VLUCHT VANUIT DIZY LE GROS 

Velen van ons hadden hem al getipt voor een overwinning op een van de vluchten in dit 

rampjaar 2020. Piet Geurts, een zeventiger, wat hem nog niet aan te zien is, speelde vandaag 

de hoofdrol op de vlucht vanuit Dizy le Gros, een plaats die rond de driehonderd kilometer 

van zijn hok verwijderd is. Zeshonderd zeventien duiven waren er in de CC8 donderdag 

ingekorfd, waaronder zestien van Piet. De dag begon wat heiig maar om 7.30 uur kon het 

startsein gegeven worden vanuit Dizy. Piet loopt zenuwachtig wat rond, drinkt samen met zijn 

Truus koffie, kijkt naar het weer en dan om 10.15 uur zet hij zijn klokje aan want de wind was 

veel krachtiger geworden dan hij in eerste instantie gedacht had. Ineens is daar een duif de 19-

1431155 die hem volledig verrast. Nog een extra rondje en de duif valt op de klep. Om 

10.28,11 staat het nummer op de display en het wachten op de andere duiven kan beginnen. 

Het duurt dan 14 minuten voordat de tweede duif zich meldt, een beetje een teleurstelling 

voor hem. De duif heeft dit jaar al vier keer prijs gevlogen. De moeder van deze duif is van 

Richard Reuling, de vader van Rien Aries uit de lijn van de Billekus . De jonge duiven leer ik 

pas met de natoer op want een vervelende ziekte zorgt er elk jaar voor dat ik niet met de jonge 

duivenvluchten kan meedoen. Jaarlingen krijgen bij mij nog een jaar respijt, maar als 

tweejarige moeten ze presteren. “Ik voer de duiven op met Gerry Plus, weduwschapsvoer en 

vet voer zodat ze kogelrond de mand ingaan”. In de namiddag wordt de uitslag in de 

vereniging van de Vredesbode gemaakt en zijn naam prijkt bovenaan de uitslag. Als ook in de 

CC8 alle verenigingsuitslagen ingeleverd zijn bij de Compuclub, staat ook zijn naam 

bovenaan. Een bijzondere prestatie, want als je grote liefhebbers vóór kunt blijven dan ben je 

vandaag een hele grote. Van harte gefeliciteerd met deze overwinning.  


