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Het kon geen beter weer zijn deze 
zaterdag, een blauwe lucht met af en toe 
een wolk. Dat was de laatste tijd wel 
anders geweest met bewolking en veel 
regen. Een klein aantal liefhebbers zijn 
nog in de race voor het kampioenschap 
van de jonge duiven. Velen hebben op 
de natoer hun hoop gericht, want er zijn 
al veel jonge duiven verloren gegaan. 
110 Jonge duiven van de Vredesbode uit 
Didam, waaronder 13 duiven van twee 
liefhebbers uit Pannerden en Babberich, 
werden om 08.30 uur gelost in Dizy Le 
Gros. Ze probeerden zo snel mogelijk de 
bijna 300 km te overbruggen naar hun 
hok. De eerste natoervlucht had die 
morgen een gemiddelde snelheid van 
dik 1600 m/min gemaakt dus stond Eric 
al vroeg te wachten op zijn eerste duif. 
Ineens is daar zijn eerste aangewezen de 
21-1689603, een duivin, die op de 
spoetnik valt en een klein piepje vertelt 
dat zij geklokt is. 12.00,23 uur stond er op de display. “Gelukkig de eerste is binnen”, zal hij 
gedacht hebben. Binnen de eerste tien duiven staan 3 van de 4 duiven van Eric, een 
uitmuntende score voor het aangewezen kampioenschap. De vader van de -603 is afkomstig 
van Peter Janssen en de moeder is een kweekduivin van Jan Marijnissen. Uit dit koppel zijn 
dit jaar al meerdere goede duiven voortgekomen. De jonge duivin van Theo Rozijn, die een 
tweetal weken de eerste in de vereniging won, komt uit hetzelfde koppel. ‘Met deze ouders ga 
ik in 2022 verder kweken” zegt hij. Naast de eerste prijs in de vereniging won Eric al voor de 
derde keer de taart met zijn eerst-getekende.   
Ook de bon geschonken door Theo Swenne was voor hem met zijn eerst getekende. Dat niet 
alles voor de wind gaat ervoer Eric dit jaar maar weer met de jonge duiven. Hij kweekte 38 
jonge duiven waarvan er nog 19 over zijn. De jonge duivinnen gaan mee met de 
jongeduivenvluchten, de rest gaat voorlopig mee met de natoer. Op tijd houdt hij eind 
augustus  de doffertjes in voor het volgende seizoen. Opmerkelijk is ook nog dat op deze 
memorabele zaterdag de beide overwinnaars van Dizy Le Gros en Heusden -Zolder aan de 
Heeghstraat wonen…   

Eric van harte gefeliciteerd met deze overwinning en bedankt voor je openlijkheid.   

  


