
MARTIN KEURNTJES SLUIT HET JAAR 2021 GOED AF EN WINT QUIEVRAIN 

Het grote werk is gedaan, vandaag de laatste vlucht van het jaar 2021 dat de boeken in zal 

gaan als een bijzonder jaar met veel tragedie. Vele duifliefhebbers hebben op de natoer hun 

jonge duiven gespeeld 

en ook nu kostte het 

veel verliezen. Voor 

het natoer-

kampioenschap  

stonden vandaag 264 

duiven van de 

Vredesbode uit Didam 

in de startblokken om 

naar huis te vliegen. 

Om 09.30 uur klonk 

het startschot in 

Quievrain en met een 

kalme ZW-wind 

waren de duiven op 

weg naar hun hok. 

Ook Martin had 

gezien dat de duiven 

een hoge snelheid konden maken en vanuit een luie stoel in de tuin zag hij na nog geen 2 ½ 

uur een duif op de klep vallen. Dat moet een vroege zijn want de duif vliegt bijna 102 km/ 

uur”. Het is de 21-1688992, die om 11.41,41 uur op zijn hok terug is. Het is een nakomeling 

uit de kweek van Willy Verhey uit Angerlo uit de lijn van de Fantastico van een liefhebber uit 

Limburg  met een duivin van Peter Janssen. Beide ouders heeft Martin gekregen via een ruil 

van goede duiven. Op deze manier gun je elkaar goede nakomelingen. “Martin heeft een paar 

dagen in het ziekenhuis gelegen en André Kniest heeft ons op een geweldige manier geholpen 

met het verzorgen van de duiven. Al voor acht uur ’s morgens was hij present bij Martin en 

Ria om de duiven te voeren en ze een schoon broedhok te geven. Hulde voor deze man,” 

vertelt Ria mij nog. Na deze vlucht wordt ook de keizerkampioenen bekend gemaakt, 

liefhebbers die bij onaangewezen en aangewezen de meeste punten verzameld hebben. 

Bovenaan de lijst staat de naam van Martin  die maar liefs bijna 700 punten voorsprong heeft 

op nummer 2. Ze hebben je niet de baard afgedaan in 2021, dus heb je het zelf maar gedaan. 

 

Martin van harte gefeliciteerd met deze overwinning op Quievrain, het keizer-kampioenschap 

in de vereniging en de beste duif in CC8 op de natoer ( vier van de vijf vluchten). 

 

 


