
HENK ROZIJN WINT DE VLUCHT VANUIT BURDINNE MET MINIMAAL VERSCHIL 

De wind is uit een andere hoek gaan waaien, maar als de duiven gelost gaan worden zullen ze 

te maken krijgen met een noordenwind-2/3. Ook Henk heeft de weerberichten van het 

weekend goed in de gaten gehouden en besluit om de duiven wat extra mee te geven.  

’s Morgens Beijers weduwschap mengeling en ’s middags een schepje snoepzaad.  

Bij de Vredesbode in Didam zijn 693 duiven ingekorfd die de afstand van ongeveer 170 km 

moeten overbruggen. Om 09.00 uur klinkt op zaterdag 30 april het startschot en gaan de 1500 

duiven van de CC8 op de vleugels om zo snel mogelijk naar hun partner te vliegen. Burdinne 

ligt in het arrondissement van Hoei met de Muur van Huy als attractie voor de wielrenners.  

’s Morgens krijgt Henk een telefoontje en hij vertelt aan Geert Koster dat hij tegen elf uur kan 

komen want de duiven maken een hogere 

snelheid dan men zou verwachten. Samen zitten 

ze even later in de tuin als de 21-1690284 als een 

speer naar de klep van het hok vliegt die om 

11.14, 30 uur een piepje laat horen dat hij thuis 

is. Na deze duif zullen nog 11 duiven zich in de 

uitslag vliegen en dat is meer dan 50 %. 

Elke dag mogen de doffers eerst een uur vliegen 

om daarna de beurt te geven aan de duivinnen. 

De duivinnen komen binnen op het hok van de 

jonge duiven en blijven daar de rest van de dag. 

Als de doffers ’s avonds voor de tweede keer 

uitgevlogen zijn worden de duivinnen bij de 

jonge duiven naar hun eigen hok in de schuur 

gebracht. Dit is nu een tijdelijk oplossing, als de 

laatste jongen gespeend zijn, gaan de duivinnen 

naar hun eigen hok met de kooitjes, rechts van de 

jonge duiven. 

Bij Geert Koster zijn 4 kweekkoppels van Henk Rozijn en Martin Keurntjes gehuisvest. Elk 

jaar worden de jonge duiven uit deze 4 koppels eerlijk over de beide duivenliefhebbers 

verdeeld. Zo blijft Geert ook nog een beetje duivenmelker. 

 

Henk van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning, je was Martin vandaag te snel af 

maar zijn prijzenpercentage was wel weer beter dan het van jou, 16 van de 17 duiven in de 

prijzen.  


