
1 MEI 2021 MARTIN KEURNTJES DEED ONS OP QUIEVRIAN WEER DE BAARD AF 

De dag begon weer koud, temperaturen van 5- 8 graden waren gewoon de laatste weken en 

dan weet je als duivenliefhebber dat er niet vroeg gelost gaat worden. Bij de Vredesbode in 

Didam werden gisteravond 608 duiven ingekorfd voor de vlucht vanuit Quievrain, een goede 

lossingsplaats waar de duiven de laatste jaren vaak naar toe gaan. Eindelijk worden om 10.00 

uur de kleppen opengemaakt en vliegen de duiven met een kalme noordwestenwind naar hun 

hok terug. Martin is al vroeg present bij het hok en ziet dat om 12.42,45 uur de 18-1647305 

op de antenne landt.  Meteen daarna meldt de tweede duif zich, de 18-1647318. Deze twee 

duiven zullen de eerste twee plaatsen in de vereniging opeisen. De eerste duif komt uit de lijn 

van de -80, het soort van Koen Minderhout en Eric Aaldering. De tweede duif komt uit de 

samenkweek van een duif van Peter Janssen en Willy Nieling uit ’s Heerenberg.  

Na deze duiven zullen er zich nog 13 

duiven melden die allemaal in de uitslag 

staan. Weer een puike prestatie van de 

man die zijn baard afschoor en ons de 

baard omdeed op deze vlucht. Martien is 

zijn duivenloopbaan begonnen bij de 

Bergvliegers, die op zondag hun 

vluchten hadden. “Via Theo Lukassen 

ben ik midden jaren zeventig van de 

vorige eeuw in contact gekomen met de 

duivensport. Als kind was ik begaan met 

krielkipjes, die ik maandenlang voerde 

omdat de kloek dood was. “Maar wat 

betekent de duivensport voor jullie ?”, 

vroeg ik aan Ria en Martin. “Martin is de 

melker, ik kan alleen genieten van de 

verhalen als we samen Yahtzee spelen”.  

“Jammer dat de kampioenshuldigingen niet doorgegaan zijn in 2020, want ik had het prettig 

gevonden als ze in de CC8 voor mij het Wilhelmus gespeeld hadden”. Toch had Martin nog 

een opmerking: “ De duivensport verhardt, men heeft minder voor elkaar over en de sfeer is 

soms ver te zoeken. Dat doet me zeer. Als ik naar het verleden kijk was het veel gezelliger”.   


