
MARTIN KEURTJES WINT MET DE 21-1688969 DE VLUCHT VANUIT QUIEVRAIN 

Zaterdag 7 augustus 2021, begint in Didam een beetje heiig maar op de lossingsplaats 

Quievrain zijn de voorbereidingen in volle gang want er kan een keer vroeg gelost worden. 

Met een ZW-wind worden om 07.45 uur de 143 duiven van de Vredesbode uit Didam gelost. 

Het zou niet zo’n moeilijke vlucht worden want de duiven kunnen gemakkelijk de 90 km/ uur 

halen. Als op de Livestream van de afdeling 9 de naam van de Duitse mega-inkorver 

verschijnt, gaat Martin aan het rekenen. Negen km is het verschil tussen Duitsland en Didam, 

binnen 5 minuten moet ik ook een duif hebben, denkt hij nog. Het zouden achttien minuten 

worden voordat de 21-1688969 een afdruk maakt op de display. Hij denkt dan al helemaal 

niet meer aan de winst op deze vlucht in de vereniging. Als de uitslag ’s middags bekend 

gemaakt wordt prijkt zijn naam op de eerste plaats. Ook voor het aangewezen kampioenschap 

doet Martien goede zaken, zijn 

tweede duif is de 3e getekende en 

de derde duif zijn 1e getekende.  

De vader van de -969 is van Willy 

Gieling uit ’s Heerenberg, de 

moeder van Hans Hoven uit Kleef, 

en deze duiven heb ik allebei nog 

op mijn hok zitten. “De laatste 

paar weken proberen Henk Rozijn 

en ik tijdens het koffiedrinken een 

oorzaak te vinden voor de slechte 

jonge-duivenvluchten. Is het de 

slechte manier van opleren, te 

weinig echte africhtingen met onze 

jonge duiven of ligt het aan het 

late tijdstip dat er gelost gaat 

worden? We moeten met teveel 

met andere afdelingen rekening 

houden”. Martin is begonnen met 

37 jonge duiven en nu kan hij er 

tien meegegeven. Met deze tien 

duiven wint hij zeven prijzen en 

dat is 70 % van zijn ingekorfde 

duiven. Een prestatie die niet veel 

van de leden kunnen laten zien. 

Van harte gefeliciteerd met deze overwinning Martin.   


