
ERIC AALDERING WINT SENS MET DE 21-1688614 EN DE 21-1688603 

Na een koude heldere nacht staan 84 duiven van de Vredesbode uit Didam te wachten om 

gelost te worden. Het is de langste afstand die de jonge duiven moeten overbruggen. Drie 

mogelijke kanshebbers voor de eindoverwinning hebben hun duiven piekfijn in orde. Eric had 

twee duiven aan de start en dat is t.o.v. van de anderen maar weinig. Maar deze twee duiven 

zouden de melker niet teleur stellen. 

Om 09.00 uur worden de kleppen voor 

de 2085 jonge duiven geopend en 

vliegen de duiven over de stad Sens 

heen, genoemd naar de Senonen, op 

weg naar hun hok. De meeste 

liefhebbers, die met de natoer-lossing 

meededen zagen dat die duiven een 

hoge snelheid bereikt hadden. Op tijd 

bij het hok zitten was het devies. Toch 

zou het langer duren voordat de eerste 

duif in Didam zou landen. Om 

14.53,19 landt de –614 op de klep en 

een klein piepje vertelt dat de duif 

thuis is. Nauwelijks van de schrik 

bekomen ziet Eric dat de tweede duif 

op de klep valt en de display geeft aan 

14.54,12 uur. Twee duiven mee en 

twee duiven thuis. Als ’s middags de 

uitslag bekend gemaakt wordt staan de 

beide duiven op de 1e en 2e plaats wat 

een bijzondere prestatie genoemd kan 

worden. Beide duiven hebben al 6 

prijzen gewonnen in de vereniging waaronder de eerste plaats en drie taarten. De ouders van 

de -614 zijn van Marco Kerkhoff uit Emmerich en Jan Marijnissen. Over de -603 is al een 

reportage gewijd toen ze de eerste vloog op Dizy Le Gros in de vereniging.  

In de vereniging wordt Eric 3e onaangewezen, 1e aangewezen en heeft hij de beste twee jonge 

duiven van 2021, in de CC8 4e onaangewezen en 1e aangewezen. Kampioensduif in de CC8 

en drie duiven bij de beste tien in de CC8. Welke andere duivenliefhebber kan z’n erelijst 

tonen. 

Eric, nogmaals een welverdiende felicitatie met deze overwinning en de drie normeringen in 

vereniging en CC8.  

 


