
14 augustus 2021 THEO WOUTERS WINT DE EERSTE NATOERVLUCHT 

Eindelijk was er een mooie vlucht voorspeld, de lucht was helder en er waaide een wind uit 

het westen. Bij de meeste duivenliefhebbers was het jonge-duivenprogramma in duigen 

gevallen omdat veel jonge duiven verloren gingen. 

Ook bleef Theo niets gespaard op de eerste jonge 

duivenvlucht vanuit Weert. 16 van de 32 jonge 

duiven kwamen niet thuis. Met de natoer krijgen 

zijn jonge- maar ook de oude duiven een nieuwe 

kans. Bij de Vredesbode werden vrijdagavond 913 

duiven ingekorfd, die een dag later om 08.15 uur 

gelost werden in Heusden-Zolder. Theo zat een uur 

later al in de tuin te wachten op zijn  eerste duif. 

Ineens is daar een duif die als een pijl uit de boog 

op de klep valt. Op de display verschijnt: 09.26,12 

uur. Het is de 18-1647415, een duivin op eieren die 

volgende week uit moeten komen. De ouders van 

deze duivin komen uit twee goede lijnen van Wim 

Raben.  

Eind vorig jaar heeft Theo het roer omgegooid en 

zeven duiven van Bert Wolf gekocht bij de 

internetverkoop. Na een strenge selectie van zijn 

eigen duiven bleven er 10 doffers en 10 duivinnen 

over. Hij ging over op een  ander voersysteem, niet 

de hele week hetzelfde voer, en met andere 

bijproducten . Het resultaat kwam al snel: de beste 

duif van de midfond, 1e  aangewezen en 3e 

onaangewezen in de vereniging, mede door de goed 

opgevolgde adviezen van Bert. In CC8 werd hij na 

de mega-inkorver Peter Jansen 2e aangewezen 

midfond. 

De 18-1647415 heeft drie jaar als weduwduivin gefungeerd. Alleen op de natoer mocht ze 

mee en ze won 12 prijzen van 18 keer inkorven. Volgend jaar gaat hij proberen met doffers en 

duivinnen te vliegen. In de wintermaanden moeten er daarom aan het hok veranderingen 

aangebracht worden, zodat 12 doffers en 12 duivinnen in een apart hok uit kunnen vliegen om 

te trainen.  

Negen van de 24 duiven die Theo vrijdagavond inkorfde wonnen prijs, waaronder ook een 

tweetal jonge duiven.  

Theo, van harte gefeliciteerd met je overwinning en dat er nog maar veel mogen volgen. 

 

 

 


