
PIET GEURTS ZAG ZIJN OVERWINNING IN DE CC8 VERVLIEGEN 

Het is zaterdag 5 september als Piet ’s morgens naar het duivenhok loopt om de duiven te 

verzorgen. Het heeft een groot deel van de nacht geregend en af en toe vallen er nog late 

mistdruppels. Nee, het weer werkt niet mee om de duiven in Burdinnen( België) vroeg te 

lossen. Op de afdelingssite staat: Vanwege regen en laaghangende bewolking op de vlieglijn 

kan er nog niet gelost worden, iets wat Piet al lang wist. “Hoei”, zegt hij tegen Truus en daar 

heeft hij gelijk in, want Burdinnen ligt in het arrondissement van Hoei. Om 10.30 uur gaan de 

kleppen van de totale afdeling 9 open en 20.000 duiven vliegen Nederland tegemoet. De 

westenwind wakkert gestaag aan en dat is voor Piet het teken dat hij vroeg bij het hok moet 

gaan zitten. Ineens is daar de 20-1268020 die om 13.27,00 uur op de klep van het duivenhok 

valt. Het is een doffer, die gisteren hevig verliefd in een hoekje zat te vrijen. De moeder van 

deze duif is de -76 die de 5e prijs binnen de vereniging behaalt. De ouders van deze duif zijn 

van Richard Reuling en Albert Meulenbeek. De vader van de 20-1268020 komt van Rien 

Aries uit Zevenaar bij wie Piet elke woensdag trouw koffie gaat drinken. Zo zie je maar weer 

dat vrienden elkaar ook een goede duif gunnen. 

Tot laat in de avond staat de naam van Piet Geurts bovenaan in de CC8, maar één liefhebber 

heeft nog niet gemeld. Met 142 duiven mee en 56 duiven in de prijzen pakt Willi Lintsen de 

hoofdprijs en drukt Piet naar de vierde plaats. Een ware tegenvaller voor hem. “Ik hoop dat de 

discussie nu eens op gang komt om alleen 40 oude duiven en 60 jonge duiven in aanmerking 

te laten komen binnen een uitslag. Wil je meer duiven inkorven dan doen die niet mee voor de 

punten. Op deze manier verlies je geen liefhebbers, die moeten opboksen tegen de 

megahokken. Ook een andere CC-indeling kan zeker helpen”. Piet en Truus, van harte 

gefeliciteerd met deze overwinning en bedankt voor een uurtje gezellig praten over de duiven. 


