
 FERRY ZAG DE ZON WEER SCHIJNEN BIJ ZIJN NIEUWE KWEEKHOK 

Eindelijk werd er een zonnig weekend voorspeld na al die weken dat de temperatuur niet 

boven de 13 graden uitkwam en de zon zich maar mondjesmaat liet zien. Op zaterdag  

29 mei 2021 stonden de duiven, die donderdagavond ingekorfd waren voor Nanteuil le 

Haudouin, klaar om gelost te worden. De wind was duidelijk gedraaid van West-3 naar 

Noord-3 en dat betekende dat het een echt mooie vlucht kon worden. Om 08.00 uur gingen de 

kleppen open en stormden 478 ingekorfde duiven van de Vredesbode weg voor bijna 400 km 

naar hun hok in Didam en omstreken. Lang moesten we op de eerste aankomsten wachten 

maar na vijfeneenhalf uur valt de eerste duif in Didam aan de Willibrordusweg als een pijl uit 

de boog op de klep bij Ferry Peters. De 18-1422424 is thuis en de display vermeldt dat hij om 

13.30,40 uur geklokt is. Ook bij Piet Geurts valt op bijna dezelfde tijd een duif en lang blijven 

we in het ongewisse wie de winnaar van deze vlucht zou zijn. Met 23 cm/ min is Ferry de duif 

van Piet te snel af en als hij de uitslag ‘s middags onder ogen krijgt begint hij te glimlachen en 

kan hij net een vreugdedansje onderdrukken. 

Deze duif is rechtstreeks gehaald bij Dick 

Postma. “Ik moest nog even in de buidel 

tasten om een aantal jongen mee te kunnen 

nemen uit Leeuwarden. “Jammer dat deze 

man overleden is, want deze duiven zijn 

zeer geschikt voor de Midfond en 

Eendaagse Fond. Met een paar ga ik het 

ook proberen op de overnachtfond.  

De duiven opleren doe ik zelf eerst een 

paar keer, voordat ik ze op Tienen voor de 

eerste keer meegeef met de vereniging. 

Ook ik heb me aangepast aan de 

tegenwoordige tijd, ik heb een adviseur of 

coach, die me met raad en daad bijstaat, 

Gerrit Sinderdink”. Naast de bruistabletten 

van de Pennymarkt en knoflook komt er 

niets meer in het water. Ferry had 11 

duiven mee en draait er 7 in de prijzen en 

dat is een puike prestatie. “Mijn duiven 

moeten zwaar weer hebben met de wind op 

kop, dan kijkt Dick vanuit de lucht nog 

even naar zijn duiven”.  

Veertien dagen geleden vroeg Ferry aan mij wanneer ik op bezoek ging bij een overwinnaar. 

Ik antwoordde dat dat meestal maandagmorgen is als het uitkomt. “Ik zal er maandag 

rekening mee houden…….” Plezier staat bij Ferry op de eerste plaats en als Willy thuis komt 

is het ideale plaatje compleet. Van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning en wie 

weet mag ik nog een keer langs komen.  
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