
MARTIN KEURTJES WINT MET GLANS NANTEUIL IN DE CC8 

De dag is nog jong als de eerste mistflarden door de zon worden verdreven. Het licht is 

diffuus omdat de herfst met grote stappen dichterbij komt. In de hokken vallen de pennen en 

de donsveren met bosjes. Vandaag is de laatste en mooiste vlucht vanuit Frankrijk voor de  

jonge duiven: Nanteuil. In vereniging de Vredesbode zijn 130 duiven donderdagavond 

ingekorfd voor dik 390 km.  

Martin is vandaag al vroeg op want hij heeft ook duiven mee naar de vierde natoervlucht. 

Beide vluchten worden op 8.45 uur gelost en hadden zoals gewoonlijk een goed vertrek. 

Tegen 11.10 uur vallen de eerste duiven van de natoervlucht en dan gaat iedereen, die naar de 

lange vlucht ook duiven mee heeft, rekenen. De duiven maken een snelheid van 98 km/u en 

dat zou betekenen dat ze bij de lange vlucht de 90 km kunnen halen.  

De wind trekt duidelijk aan. Om 13.04,11 uur landt de 20-2068053 als eerste op het hok, een 

duif uit de lijn van Willy Verheij uit Angelo, die het Kurt Minderhoutbloed in de aderen heeft. 

Maar als even later ook de 20-1760691 zijn snavel laat zien wint Martin de 1e en 2e prijs in de 

vereniging. Het zullen niet de laatste zijn want hij haalt geweldig uit met veertien van de 

zestien duiven in de prijzen. Martin voert volle bak Trend-Mix van Vanrobaeijs, aangevuld 

met snoepzaad.  

Lang bleef zijn naam als eerste op de site van de CC8 staan want Duitsland heeft nog niet 

gemeld. Tegen 18.00 uur is het zeker, Martin wint ook het concours van de CC8, het mega 

hok komt 18m/min tekort. Bij zijn hokopbouw zijn drie namen te noemen. Allereerst 

Lukassen uit ‘s Heerenberg, Willy Verheij en vier duiven die met Peter Janssen geruild zijn in 

2017. Zaterdagavond wordt Martin gebeld door Johan Nibbeling van de NPO. “Voor dit 

weekend ben je de grootmeester van de afdeling”, vertelt Johan. Wij willen ons graag bij deze 

opmerking aansluiten. Nogmaals gefeliciteerd met deze prachtige overwinning in vereniging 

maar vooral in de CC8.  


