
28 augustus 2021 JOLANDA KNIEST WINT MEMORABELE NANTEUIL  

We werden ’s-morgens vroeg al op een aanwakkerende noorderwind getrakteerd die in de 

middag tot Noord-5 zou gaan toenemen. Donderdagavond waren in de Vredesbode van 

Didam 65 jonge duiven ingekorfd die de afstand van bijna 400 km moesten overbruggen.  

Veel te laat werden de duiven om 09.30 uur in Nanteuil gelost.  Nanteuil-le-Haudouin is een 

gemeente in Frankrijk. Er heeft tot 1794 een kasteel, een landhuis gestaan, maar dat werd toen 

op last van de leiders van Franse Revolutie afgebroken. Het behoorde aan Lodewijk V Jozef 

van Bourbon-Condé toe. Dit stukje geschiedenis zal de jonge duiven een zorg geweest zijn, ze 

wilden zo snel mogelijk naar hun hok terug. Rond de klok van 16.00 uur zat haar man al te 

wachten op de eerste duif, omdat Jolanda bij de Liemerije moest werken. Want op de vlucht 

vanuit Duffel ’s morgens hadden de duiven de 1100 m/min kunnen halen. Ineens valt de 21-

1690578 op de klep en de display vermeldt een tijd van 15.24,24 uur. Toch duurt het nog 24 

min. voordat de tweede duif in de vereniging valt. Jolanda realiseert zich na thuiskomst dat 

haar duif wel een hele bijzondere prestatie geleverd heeft. Op de verenigings-app wordt zij 

door velen gefeliciteerd met deze uitzonderlijke prestatie. De -578 had al 4 prijzen in de 

wacht gesleept en 

vandaag zette de duif 

de kroon op het werk: 

de eerste plaats in de 

vereniging, CC8, 

afdeling Zuid en de 

hoofdprijs in de 

gehele Afdeling-9. 

Jolanda, de enige 

vrouw bij de 

inkorvers, lacht 

breeduit als ze ’s 

avonds de vele 

“handen” mag 

schudden. Ook de 

vrienden van de 

omliggende 

verenigingen die hier 

ingekorfd hadden 

waren getuigen van 

de feestelijkheden.  

 

Jolanda, van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning die je nog lang in je geheugen 

zal blijven.  

.  


