
HARRY SLOTBOOM LAAT TATORT OPNIEUW HERLEVEN IN ARLON 

4 September 2021 begon heiig en het duurde lang voordat de vlucht om 10.00 uur vanuit 
Arlon gelost zou worden. Arlon ligt nog net in België, tegen de Luxemburgse grens aan.  
De plaats heeft een geschiedenis. Het is een van de oudste steden van België omdat de stad in 
het verleden op de doorvoer naar Frankrijk, Duitsland en Luxemburg lag. Maar de duif van 
Harry, Schiemanski is zijn codenaam, de 2018-1648467 dacht er alleen maar aan om zo snel 
mogelijk naar huis te vliegen. 
Met een snelheid van 75 
km/uur overbrugde de duif de 
251 km om op 13.20,42 uur als 
een vallende steen op het hok te 
landen. Menigeen zal gedacht 
hebben dat iemand de draak 
met hem gestoken had toen zijn 
tijd op de verenigings-app 
verscheen, want de 2e duif van  
de Vredesbode in Didam valt 
pas 21 minuten later. De -467 is 
een duivin waarvan de beide 
ouders van Bert Knaven 
afkomstig zijn uit de lijn van 
Mercedes van Arnold 
Poesenauw uit Arnhem. Harry 
heeft 15 koppels waarmee hij 
vliegt. Hij is een echte vitesse-
midfond, jonge duiven en 
natoer liefhebber. Bij de fond 
moet je erg veel geduld hebben. 
vindt hij. Dit jaar heeft hij 36 
jonge duiven gekweekt, 27 
jongen zijn nog over en die 
gaan allemaal met de 
taartvluchten mee. Harry had 
negen duiven mee en acht stonden er in de uitslag wat een bijzondere prestatie genoemd kan 
worden als er 14.721 duiven van heel Afdeling 9 in Arlon aan de vlucht begonnen. 
Medicijnen gebruikt Harry alleen als het nodig is van de firma Rohnfried. “In het verleden 
deed Corry de administratie en zij bepaalde elk weekend welke duiven meegingen en op 
welke plaatsen die moesten staan. Helaas is ze er niet meer en nu moet ik het zelf maar doen”. 

Velen waren het met mij eens dat deze overwinning bij de juiste persoon terecht gekomen is. 
Na al het leed van het laatste jaar kon Harry wel een steuntje in de rug gebruiken. Harry van 
harte gefeliciteerd met deze overwinning in vereniging, CC8, Zuid en Afdeling 9. 

 


