
GEJAAGD DOOR DE WIND WINT FERRY PETERS HEUSDEN-ZOLDER 

In de titel zit een bekende waarheid, want als duivenliefhebber moet je weten dat je niet te 

lang in bed kunt blijven liggen. Het is zondagmorgen als er op de afdelingssite het bericht 

verschijnt dat de duiven in Heusden om 07.40 uur gelost gaan worden. Ferry heeft de hond 

dan al uitgelaten en zit al vroeg buiten, want door deze wind laat hij zich niet verrassen. Veel 

eerder dan dat hij verwacht had vliegt de 18-1623408 om 8.42,35 uur op de klep van zijn 

duivenhok. Het is een Janssen-Arendonkduif via Dick Postma uit de lijn van de Rudie. Een 

minuut later valt de 

tweede duif, gekocht bij 

Jan Siebes uit Wehl en 

heeft Ferry twee duiven 

bij de beste tien duiven 

staan van de 825 duiven 

die in de vereniging 

ingekorfd werden, een 

prestatie van jewelste. 

De duiven worden naar 

de vlucht opgevoerd. In 

het begin van de week 

krijgen ze paddy, een 

kruidenmix en gemalen 

soepgroente voor de 

nodige vitamines. Ik 

vroeg hem hoe hij in de duivensport beland was. “In 1971 had ik een konijnenhok 

omgebouwd voor mijn tortels. Maar mijn vrienden op het werk hadden allemaal postduiven. 

Ik kreeg een aantal jongen van mijn vrienden en dus meldde ik me aan bij de Dijkvliegers en 

werd duivenliefhebber bij deze vereniging tot 1980. Daarna ben ik lid geworden bij de 

Vredesduif in Didam. In 2011 besloot ik samen met mijn vrouw om de tijd die haar nog restte 

er met de camper op uit te trekken. In 2017 kwam ik alleen te zitten en dat is het zwaarste jaar 

wat ik ooit meegemaakt heb. Gelukkig heb ik nu Willeke, die 220 passen bij mij vandaan 

woont en die mij steunt in veel dingen. Vanaf 2018 ben ik weer lid van de Vredesbode en als 

ik naar mijn prestatie kijk worden die met het jaar beter. Duivensport betekent voor mij, 

gezelligheid, vriendschap ook al is het nu in de coranatijd moeilijk om afstand te houden”. 

Ferry en Willeke bedankt voor een uurtje gezelligheid en proficiat met deze uitslag op 

Heusden-Zolder. Toen ik op stond hoorde ik hem nog zeggen: “Tot volgende week!!!!!!” 

 

 


