
DE 19-1432340 VAN ERIC AALDERING WINT DIZY LE GROS 

NA EEN JUISTE BESLISSING 

In de namiddag van 6 mei 2021 werden we via een mail op de hoogte gebracht dat de duiven 

niet zaterdag maar vrijdag 7 mei in Dizy gelost zouden worden. De vooruitzichten voor de 

zaterdag en de zondag waren niet goed. Na later bleek had de Afdaling 9 een juiste beslissing 

genomen. Bij de Vredesbode in Didam werden donderdag 512 duiven ingekorfd die 

plusminus 300 km naar hun hok konden vliegen. Het weer werd vrijdag pas tegen de middag 

op de lossingsplaats helder, zodat de duiven om 11.30 uur gelost konden worden. De meeste 

liefhebbers hadden de wind voor zondag bekeken en dan zou de wind uit het zuiden komen. 

Nu was er een westenwind. Met een 

gemiddelde snelheid van bijna 90 km landen 

de eerste duiven in Didam. Ook Eric was 

present ondanks dat hij op de vrijdag moet 

werken. Als je de hele week de duiven 

verzorgd hebt dan wil je ze ook thuis zien 

komen. Om 14.54,35 landt de 19-1432340 op 

het hok en hoort Eric het piepje van de display. 

Gelukkig, hij is geklokt, want dat was veertien 

dagen geleden wel even anders. De doffer is 

gekweekt uit een doffer van Jan Marijnissen en 

een duivin van Marco Kerkhoff. Het was al de 

vierde keer dat deze duif een prijs won. Twee 

jaar geleden is deze doffer bij de opleervlucht 

in Venlo gestrand. Hij is daar zo goed verzorgd 

door een  liefhebber dat hij op de natoer-

vluchten nog een paar prijsjes wist te 

bemachtigen. Eric is een Vitesse/Midfond 

liefhebber die met weinig duiven kan spelen 

vanwege de strenge selectie aan het eind van 

het vliegseizoen. Momenteel heeft hij 26 jonge duiven op zijn hok die hij net als de oude 

duiven eenmaal per dag laat vliegen. “Jonge duiven moeten een afstand van 300 km kunnen 

vliegen. Daarna houd ik de doffers in en met de duivinnen wil ik wel eens verder spelen. 

Duivensport betekent voor mij, na een drukke dag op het werk, de rust die ik krijg als ik mijn 

dieren verzorg. Niet alleen de duiven maar ook de kanaries, de hond en de Hottentotten.”  

De eerste prijs is deze week voor Eric, jammer dat we dat we hem niet op een normale  

manier kunnen feliciteren vanwege de corona maar daarom doe ik dat maar namens de 

Vredesbode .  


