
NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN, RICHARD WEET ER OVER MEE TE PRATEN 

Vele liefhebbers hebben zaterdagmorgen 19 juni 2021 vroeg uit het raam gekeken of het weer 

verbeterd was. Zware regenbuien teisterden de Liemers de nacht ervoor en dan kan het de 

volgende morgen nog aardig heiig zijn. Bij de Vredesbode in Didam werden 314 duiven 

ingekorfd voor de vlucht Dizy-le Gros van bijna 300 km.  Om 8.30 uur werd het sein gegeven 

voor de lossing. “Ik zat zaterdag lekker onder de parasol te wachten, ik had ze eerder 

verwacht gezien de stevige wind mee vanuit België. Omdat het langer duurde en de 

verwachtingen niet al te hoog waren door wisselvallige prestatie afgelopen periode ben ik 

maar rustig gaan zitten. We hadden nog geen duiven gezien tot er een rustig op de klep viel, 

waarschijnlijk is die eerst op het huis gevallen en vervolgens naar ’t hok. Dat doen de meeste 

doffers gewoonlijk. De duivinnen vallen wel rechtstreeks op de klep maar presteren stukken 

minder dan de doffers. Dit is z'n 3e prijs, geen indrukwekkende prijs percentage maar als die 

er is, is hij vroeg en dat maakt hem tot mijn favoriet. Prestaties in de club: 

1e 478d Tienen 17 april 

2e 495d Dizy le Gros 8 mei 

1e 314d Dizy le Gros 19 juni. 

Vader: de 734, die een 2e en 6e in groot verband speelde. uit Marien x Reuling.  

Moeder: de 348, is in 2019 bij Herman Hendrix Broekhuizervorst gehaald. 

 

Het is een mooie niet al te 

grote blauwe doffer, goed 

gespierd en vitaal. Als hij 

niet in de prijzen vliegt 

komt hij meestal net na de 

prijzen binnen. De reden 

van dat vroeg vliegen heb 

ik nog niet kunnen 

ontdekken, ik heb nog geen 

aanwijzingen in gedrag of 

omstandigheden op kunnen 

merken. Voor zijn duivin 

komt hij in iedere geval 

niet want zij is structureel 

later thuis. De laatste 

weken zijn de prestaties erg 

wisselvallig. Dierenarts Nanne de Wolf stelde vast dat er een lichte tot matige geel besmetting 

aanwezig was. Afgelopen week na de vlucht alle vliegduiven een geel-pil opgestoken, het was 

de eerste medicatie dit jaar. Mogelijk was deze besmetting de oorzaak”. Net als een groot 

aantal liefhebbers moet Richard 9 minuten wachten op de tweede duif, die de 15e plaats in de 

vereniging opeist. Vijf van de 16 duiven zullen uiteindelijk in de uitslag staan. Richard, van 

harte gefeliciteerd met deze overwinning en ik weet zeker dat ik de komende weken nog eens 

langs ga komen.  


