
DE 19-1432340 VAN ERIK AALDERING WINT WEER, NU VANUIT QUIEVRAIN 

Toen de meesten van ons de slaap net uithadden omdat ze tot laat in de nacht naar het 

Songfestival gekeken hadden was Erik al present bij de hokken. De lucht op 23 mei 2021 is 

nog bewolkt en de temperatuur stijgt maar langzaam. Toch hebben ze in Quievrain de 

touwtjes van de manden al doorgeknipt, want om half negen kon er gelost worden. In Didam 

kijken vele duivenliefhebbers naar de wind en als de eerste berichten op de app verschijnen 

weten ze genoeg, de duiven kunnen elk moment komen. Als een pijl uit de boog valt de 19-

1432340 op de klep en op de display verschijnt de tijd: 10.35,59 uur. Het is de dezelfde duif 

die twee weken geleden ook het concours Dizzy Le Gros bij de Vredesbode won en nu door 

Eric op aangewezen plek 2 gezet was. Voorstellen hoeven we de duif niet meer want dit was 

al de vijfde keer dat deze duif kop vloog. Eric voert de duiven door de weeks op naar het 

weekend met Beijers-voer. “Omdat ik op de inkorf-dag moet werken krijgen de duiven volle 

bak die dag en als ik aan het einde van de middag thuiskom, moet er nog een beetje voer 

inliggen. Ik heb op dit moment form op mijn hok, want ik haal een hoog prijzenpercentage op 

de vluchten. Daarom krijg ik Johan Nibbeling op bezoek voor een vermelding in Het Spoor 

der Kampioenen”. 

 
Ik vroeg hem voor wie hij bewondering had. “Dat is niet moeilijk, voor Marco Kerkhoff, de 

metselaar uit Emmerich, die ’s morgens vroeg de duiven moet verzorgen en in 2020 

Dagfondkampioen werd. De weinige tijd die hij heeft spendeert hij aan zijn duiven, geholpen 

voor zijn vader van in de tachtig.” Eric heeft momenteel 26 jonge duiven voor de jonge-

duiventoer en voor de natoer zitten er nog 10 jongen. “In september selecteer ik de duiven 

voor het volgende jaar. Ik kan 15 koppels zetten maar vaak heb ik niet genoeg jonge doffers, 

die me bevallen. Momenteel staan er al 4 oude duiven op de nominatie om eruit  te gaan, die 

weer aangevuld worden met jonge duiven. Gelukkig mocht je zondag van velen de felicitaties 

in ontvangst nemen, veertien dagen geleden was dat niet mogelijk. Eric, bedankt voor je 

oprechte beantwoording van al mijn vragen.  


