
4e Natour Quievrain prooi voor Willy en Ronny Reintjes 
 

 
 
Het is 12 september 2020, de natour vordert, de taartvluchten zijn inmiddels 
begonnen en het seizoen is bijna ten einde. De voetringen voor 2021 zijn besteld en 
de ene week is het prachtig zomerweer en de andere week is het huilen met de pet 
op. Maar dat is typisch voor september. Reden te meer voor sommige liefhebbers om 
nog ff een eindsprint in te zetten in dit korte “Corona” seizoen.  
 
De 4e natourvlucht brengt ons in Quievrain ( gelegen in zuidwestelijke richting voor 
afdeling 9)  en er werden door de Vredesbode liefhebbers 542 duiven ingekorfd en er 
blies een WZW/ZW wind die soms aanwakkerde.  
Om 08:45 werden het hele konvooi (16175 d.) van afdeling 9 gelost en menig 
liefhebber zal op tijd bij de hokken zijn geweest. Sommige liefhebbers konden de 
snelheid van Quievrain gebruiken als leidraad voor de aankomsten voor de duiven 
vanuit Nanteuil le Haudoin welke ook om 08:45 waren gelost alleen 390 km moesten 
overbruggen. 
Voor het korterbij gelegen Quievrain kon men het immers niet weten of je verrast 
wordt en je wilt toch je duiven aan zien komen nadat je de hele week er toch mee 
bezig bent geweest. Het was lastig in te schatten hoe hard ze vandaag zouden gaan, 
maar wat is nu mooier dan ineens supersnel één van je duiven  te zien landen van 
die dikke 240 km die overbrugd moest worden.  



De NL2017-1020955 van Willy en Ronny Reintjes was duidelijk in zijn sas en 
bezorgde hun baasjes een goede zaterdag door met 1656,328 m/min als 
overwinnaar te worden afgevlagd  (99.37 km/h) .  
Dat het een vroege duif is in de vereniging mocht duidelijk zijn, hun 2e duif meldde 
zich 6 minuten later van de ploeg van 27 die door vader en zoon werden 
klaargestoomd.  
In CC8 Montferland moesten ze er slechts 3 voor hun laten gaan en werd het een 4e 
prijs tegen 1449 duiven (dikke prijs 1:100). Ook in kring Zuid behaalde deze 955 en 
dikke vette prijs 1:100 met een 34e tegen 5892 d.  
Tis niet het eerste wapenfeit welke de 955 levert, hij scoorde ook al op Sittard een 1e 
prijs tegen 616 duiven dus hij heeft al eerder zijn baasjes een overwinning bezorgd. 
 
De blauwe doffer NL2017-1020955  heeft als vader de NL2011-1423187, dit is een 
duif uit de Camphuis lijn gekregen van Michel Driessen als jonge duif. 
De 1423187 is een duif die zelf ook heel goed heeft gevlogen en  zijn kweekwaarde 
heeft bewezen. 
 
De moeder van de 17-1020955 is de NL2011-1425301, zij komt uit een kruising van 
een doffer gekregen van Michel Driessen en een duivin van ons zelf. 
 
De 955 had bij aankomst een hoge snelheid zodat hij een paar rondjes nodig had om 
te landen op het hok, hij liep toen snel over de antenne met het gevolg een 1ste in de 
verenging . 
De verzorging van de duiven wordt zoveel mogelijk gedaan door Willy. Als  
het niet lukt springen zoon Ronny en kleindochter Yvette bij voor de verzorging. 
 
Het voer dat de duiven krijgen is van Robaeys aan gevuld met Multimix,  
pinda's en snoepzaad. Af en toe gaat er WN in het water voor de koppen en BS om 
te ontsmetten. Ze krijgen bij thuis komst af en toe elektrolyten door het water en   
verder knoflook in de waterbak. In de winter krijgen ze meestal een geelkuur. 
 
Willy en Ronny nogmaals van harte gefeliciteerd met deze overwinning, in dit korte 
seizoen is het voor jullie de 3e keer dat jullie als overwinnaar over de streep gingen. 
 
   
 
 


