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Na het debacle van vorige week kregen we nu een mooie vlucht voorgeschoteld. Jammer is 

wel, dat een groot aantal liefhebbers met vele lege plekken op het hok zitten. In de CC8 

werden 728 duiven ingekorfd en dat zijn er 700 minder dan een week ervoor. 

Om 07.00 uur kregen we al de informatie dat het weer in Heusden-Zolder goed was en de 

laatste buien in de Achterhoek aan het wegtrekken waren. Het werd half negen toen de 

kleppen van de duivenwagen opengingen en de groep naar huis kon vliegen. Menigeen zal 

een schietgebedje gedaan hebben toen de kerkklok van Didam om 9.15 uur luidde.  Richard 

zat op tijd buiten want met deze wind kunnen ze hard gaan. Ineens is daar de 20-1268571, een 

jonge doffer die op de schoorsteen gaat zitten om daarna met een andere jonge duif meteen 

naar binnen te gaan. Richard heeft een eigen duivenstam opgebouwd met duiven van zijn 

oude soort, aangevuld met een paar andere duiven. " De 571 is een kruisingsproduct met 

Heremans en vd Abeele duiven". De vader van de overwinnaar won in 2019 nog een 7e prijs 

van 7000 duiven in de afdeling. “Dit jaar heb ik drie rondes gekweekt omdat ik vorig jaar te 

weinig duiven heb overhouden. De laatste ronde zit in het duivinnenhok en daarom heb ik dit 

jaar maar weinig gespeeld met de oude duiven. Donderdagavond moeten de jonge duiven vol 

zitten, want van te veel voer op de vrijdag krijgen ze alleen maar dorst. Deze jonge duif is een 

prettige duif in de omgang, heeft een sterk karakter en komt uit een top kweekkoppel. De 

manier waarmee het lossingsbeleid  in de afdeling gehanteerd wordt, vind ik niet juist. Het 

beleid moet er op gericht zijn om een jonge duif de gelegenheid te geven om thuis te komen. 

Dus niet lossen op het heetst van de dag, dat kost alleen maar veren. Mijn naam zie je dan ook 

niet in de afdelingsuitslag”. Richard bedankt voor de tijd die je me bood om dit op te 

schrijven en van harte gefeliciteerd met deze overwinning. 

 


