
DE KEIZERGENERAAL LAAT NOG EEN KEER ZIJN TANDEN ZIEN 

De laatste vlucht van het “vreemde” seizoen is aangebroken. Bij sommige liefhebbers vliegen 

de veren en de pennen als sneeuwvlokken door het hok en kunnen ze hun duiven niet meer 

meegeven. Toch zijn er vrijdagavond 492 duiven ingekorfd bij de Vredesbode in Didam die 

nog een keer kunnen laten zien dat ze mogen overwinteren. Martin Keurntjes, de grootmeester 

van de laatste week in duivenland heeft 20 duiven voor deze vlucht vanuit Quivrain ingekorfd 

en wil het seizoen “netjes” afsluiten. De wind is zaterdag gedraaid en de duiven zullen niet 

zo’n hoge snelheid maken als de weken ervoor. Om 9.00 uur gaan de kleppen in Quivrain 

open en snellen de 20 duiven van Martin naar hun hok terug. Alles staat in de tuin te wachten 

op de dingen die komen gaan. Het zou een bijzondere middag worden voor Martin. Om 

12.19,01 en 12.19,02 uur melden zich twee duiven op de display, de 19e en 12e getekende, de 

20-1268076 en de 20-1268071. Als 

hij net van de schrik bekomen is 

komen de volgende twee duiven al 

aanvliegen. Hij krijgt geen rust om 

naar de display te lopen want het 

lijkt wel af hij ze aan een touwtje 

naar beneden trekt. Twaalf duiven 

binnen zeven minuten, een unicum. 

Kun je je het volgende telefoontje 

voorstellen. Henk Rozijn, zijn 

compagnon: “Wat duurt het lang 

voordat ik een duif 

krijg……Hoeveel heb je er al?” 

“Ik heb er al achttien van de 

twintig thuis”!  

Het concours is dan nog lang niet afgelopen want dertien minuten later is het een vierde deel 

van de ingekorfde duiven pas thuis. Op de uitslag staan achttien van de twintig duiven van 

Martin, een wereldprestatie, die je maar zelden ziet. Twee liefhebbers, Richard Reuling en 

Piet Geurts hebben hem een beetje bij kunnen houden, de rest heeft het nakijken. Als ook de 

generaal van het jaar 2020 bij de Vredesbode bekend is prijkt de naam van Martin bovenaan. 

In de CC8 is hij 2e onaangewezen na de Duitse mega-inkorver en 1e aangewezen in de CC8.  

Martin, je hebt een geweldig jaar achter de rug en je bent een waardige generaal geworden. 

 


