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En weer was het weer spelbreker op de zaterdag zodat er uitgeweken moest worden naar de 

zondag. Het weer op de lossingsplaats was slecht te noemen. Donkere luchten die niet van 

wijken wisten belemmerden de lossing. Gelukkig verbeterde de omstandigheid op de zondag 

zodat er al om 07.00 uur gelost kon worden. Met een kalme NO-windje begon de tocht naar 

huis voor de 278 duiven van de Vredesbode uit Didam die donderdagavond ingekorfd waren 

voor de vlucht vanuit Charlons en Champagne. Vele liefhebbers hoopten dat de duiven in de 

wagen voldoende gegeten maar vooral goed gedronken hadden. Even voor half twaalf zagen 

ze de eerste melding vanuit Duitsland op de site, het zou nog 18 minuten duren voordat de 

eerste duif in Didam zou vallen. De 20-1286371landde op de klep bij Theo Reumer en op de 

display zag hij de afdruk van 11.43,52, een puike prestatie voor deze jaarling. Samen met zijn 

los op het hok zittende eega zocht hij spoedig zijn nest-bak op. De duif is afkomstig van Paul 

Troost uit Ellecom. Vorig jaar mocht Theo vier duiven uitzoeken bij Paul en hij koos o.a. deze 

doffer uit een goed koppel. Paul en Theo kennen elkaar al jaren en zo verhuizen er vice verse 

een aantal goede duiven naar de beide vrienden. Het Beijers-voer voor de duiven haalt Theo 

bij Strijbosch in Didam. De vader van 

Wim(ke) Strijbosch, ook Wim, en hij 

hebben jarenlang het bestuur gevormd 

van de Vredesduif en dan ga je ook bij 

elkaar shoppen. Theo en Dinie Reumer 

zijn echte verenigingsmensen met het 

hart op de goede plaats. Theo is de 

nestor van de vereniging en toen er 

begin dit jaar niemand concoursleider 

wilde zijn, nam hij de taak op zich en 

dat doet hij met verve. Ook wil ik de 

vrouw van Theo graag vermelden. 

Dinie, de dame die al 19 jaar de extra 

prijzen verzorgd voor de club, zodat 

ook de mindere goden af en toe een 

prijs kunnen winnen. Als je met deze 

mensen praat over de duivensport in 

het verleden, ontdek je dat er veel 

veranderd is. De gezelligheid is 

duidelijk minder, men blijft niet even 

op de uitslag wachten om samen nog 

gezellig na te praten.  

Theo, van harte gefeliciteerd met deze overwinning ook al ben je zelf niet zo tevreden over 

het aantal duiven binnen de uitslag. Bedenk wel dat je met deze overwinning een groot aantal 

prominente vliegers achter je gelaten hebt. 


