
REGEN EN WIND TEISTEREN DE 21-1690422 NIET VAN THEO ROZIJN EN WINT DE 

VLUCHT VANUIT BIERGES. 

Trots laat hij het duivinnetje zien dat de vlucht vanuit Bierges in België heeft gewonnen. 

Zaterdag 31 juli 2021 begon zoals ook de andere dagen van deze zomer begonnen, bewolkt 

met af en toe een streepje blauw in de lucht. In de verte komen de zware regenwolken op 

Didam af en dat geeft meestal geen goed weer voor de duiven. Zouden de 118 jonge duiven 

wel gelost gaan worden? Toch durft de lossingscommissie het aan om de kleppen om 09.40 

uur open te doen omdat de wind vanuit de zuidwesthoek waait. De duiven hebben de wind 

dan van achteren. Even na tien voor half twaalf ziet Theo zijn duivinnetje een paar rondjes 

maken en zij gaat op de hoek van het dak zitten. “Kom, kom”, roept Theo en de duivin valt op 

de klep. Als hij op de display kijkt ziet 

hij 11.24,04 uur staan. Bijna 99 km per 

uur heeft deze dame gevlogen.  

De 21-1690422 is een duivin van het 

tweede broed van Eric Aaldering, de 

vliegende stratenmaker van Didam.  

De moeder is een rechtstreekse duivin 

van Peter Jansen, die Eric kreeg voor 

zijn extra werkzaamheden. “Zet deze 

duivin alleen op de kweek, je zult er veel 

plezier van hebben”, waren de woorden 

van de mega-inkorver. De duivin van 

Theo had al op Tongeren, een week 

eerder, de vijfde plaats in de uitslag 

weten te bemachtigen.  

Hij heeft 23 jongen gekweekt dit jaar en 

daarvan zijn er nog vijf over die de 

jonge-duiventoer afmaken. Voor de 

natoer zitten er nog vijf. De duiven 

worden niet verduisterd. 

Dertien minuten later valt de tweede duif 

de 211690428 op de klep en heeft Theo 

50% van de duiven thuis.  Door de weeks voert Theo de Champignon van Wim Strijbosch 

aangevuld met paddy en snoepzaad op de dag van inkorven. Appelazijn en elektrolyten of 

Vitabo gaan in het water als de duiven thuiskomen. Al heel wat jaartjes heeft hij duiven. 

Vroeger speelde hij de vitesse en de midfond, om na jaren over te stappen op de 

overnachtfond. Dat het moeilijk is op deze discipline met een klein aantal duiven ervaarde hij 

na jaren en nu is hij teruggekeerd op het vitesse- en midfondspel. Theo, van harte gefeliciteerd 

met deze overwinning en samen kijken we uit naar het komende weekend, want dit 

duivinnetje heeft het in zich om weer een mooie prijs te winnen. 

 

 


