
23 juli 2021 DE DRIE MUSKETIERS VAN DE EXTRA JONGE-DUIVENVLUCHTEN 

Al drie weken zijn we bezig met het opleren van de jonge duiven. Het weer is op de vlucht 

telkens hetzelfde: bewolkt en broeierig. Tal van mensen hebben hun theorie over het lossen 

van de jonge duiven, t.w. in CC-verband of toch maar met de afdeling 9-zuid of noord ineens. 

Het trekken met de jonge duiven van Weert naar toch weer Beek en Donk doet het humeur 

van de gemiddelde duivenliefhebber geen goed. Laat staan dat men 50 % van de duiven al 

kwijt is. Toch meen ik dat een compilatie van deze drie duivenliefhebbers op z’n plaats is. Zij 

deden met de eerste drie jonge duivenvluchten in 2021 toch mee en wonnen de eerste prijs.  

Op de eerste vlucht vanuit Beek en Donk was het Jeroen Jansen die 25 duiven mee had en 

’s avonds 21 duiven thuis had. Jeroen woont in Zevenaar 

en is nu weer op de goede weg na het slechte jaar 2020 

waar hij een verkeerde keus gemaakt had om met een 

andere discipline mee te gaan doen.  

 

De tweede jonge-

duivenvlucht was een 

prooi voor Henk 

Rozijn, de man die met 

een klein aantal duiven 

goede prestaties kan 

neerzetten. Henk woont 

aan de Rondweg naar 

Doetinchem waar hij 

een klein hok heeft 

staan. Als je naar de foto kijkt weet je dat al zijn liefde naar 

de bonte jonge duivin ging toen de foto gemaakt werd.   

 

 

 

Weer kregen we een vlucht vanuit Beek en 

Donk met een veel kleiner aantal duiven. De 

man die onder de hoogspanningsmasten 

woont, Albert Meulenbeek, was de winnaar. 

Drie duiven bij de beste tien duiven van de 

Vredesbode, een goede prestatie, al was hij 

niet tevreden over de andere jonge duiven die 

duidelijk te laat kwamen voor een plaats in de 

uitslag.  

Alle drie duivenliefhebbers wonnen de extra 

vluchten van de afdeling 9. “Ik hoop dat we 

nu eens een gewone vlucht krijgen”, hoorde ik een van de inkorvers  zeggen en ik wil me 

daarbij graag aansluiten. 


