
IK STOND ER VERSTELD VAN DAT TWEE JONGEN DUIVEN ZO SNEL WAREN 

Het zijn de woorden van Wim Raben die de vlucht vanuit Quivrain op zijn naam scheef. “Ik 

vlieg nooit zo hard met de jonge duiven, ik kijk hoe ze thuiskomen en vooral of ze afgevlogen 

zijn”. Daar was zaterdag 22 augustus geen sprake van. In de vereniging waren 187 duiven 

ingekorfd, die om 7.45 uur gelost werden in Quivrain, een plaats precies op de grens tussen 

België en Frankrijk. “De wind waaide vanuit de ZW-hoek en dan kunnen ze een hoge 

snelheid maken”, dacht hij nog. Twee duiven maakten zich op tijd los van de groep en 

landden om 9.54,32 en 9.54,34 uur op de klep aan de Kapelstraat. Het zijn de 20-1267687 en 

de 20-1267692, beide 100 % duiven van Leo Hermans uit de lijn van De Jan uit de Olympia-

nakomelingen. “Ik ben met deze duivenlijn erg tevreden, want de echte toppers komen eruit. 

Vier jongen heb ik dit jaar gekweekt uit de ouders van deze twee jonge duiven en een aantal 

heb ik nog op mijn hok. Via de mail en de app feliciteerden vele liefhebbers mij en dat deed 

mij goed”. In een vorige reportage vertelde ik dat de duiven van Wim de knoflook geroken 

moeten hebben maar deze keer zijn ze de grens niet over gegaan maar snelden naar huis toe. 

Nog nagenietend van deze overwinning kijkt Wim al weer uit naar de volgende vlucht vanuit 

Dizy le G. “Ik hoop dan weer te vlammen met mijn 28 jonge duiven, waarvan er elf deze keer 

binnen de prijzen vielen.” Soms kunnen verantwoordelijke duivenliefhebbers je de schrik om 

het hart bezorgen, zoals: “Je staat niet in de uitslag, heb je niet gedraaid?” Het resultaat 

kennen we nu, de eerste twee duiven in de vereniging en de plaatsen twee en drie in CC8 net 

na de grootmeester. Nogmaals gefeliciteerd met deze overwinning, de bloemen waren voor 

jou.  


