
DE 0-1268685 VAN WIM STRIJBOSCH TROTSEERT DE FELLE OOSTENWIND 

De kop van het seizoen is eraf en meteen worden we door het weer getrakteerd op een 

oostenwind die maar zelden zo vroeg in het seizoen waait.  

Arme jaarlingen die de natoer en de taartvluchten vorig jaar alleen gevlogen hadden, zal 

menigeen van tevoren gedacht hebben. Wim korfde 

33 duiven in voor de vlucht vanuit Heusden Zolder, 

die een dag later al om 09.00 uur gelost zou worden. 

Bij de Vredebode in Didam werden 699 duiven 

ingekorfd voor deze vlucht van ongeveer 115 km. 

Met spanning wacht ook Wim af want zijn 

fondduiven moeten de afstand zat aan kunnen. Als 

hij even na half elf vanuit zijn winkel naar het hok 

kijkt ziet hij nog net de -685 op de klep vallen, een 

doffer. Het was een jong uit de 1e NPO Perigueux 

van Hent Hubers. 10.33,10 uur vermeldt de display 

en dan heeft de duif ongeveer 72 km per uur 

gevlogen en dat is onder deze omstandigheden best 

hard. Opmerkelijk is zijn tweede duif, de 15-

1436429, van 2015 die na 7 jaar nog deze prestatie 

kan leveren. Het is een tweejarige doffer van Robert 

Gijseling uit België. 

Wim voert een mengeling van Versela Laga, Beijers, Vanrobaeys en Mariman uit zijn grote 

assortiment. Veertien van de 34 duiven weet zich in de prijzen te vliegen, een mooi resultaat 

voor de eerste vlucht van 2022. Dan nog even iets vermeldingswaardig: Het zijn de oudere 

bevlogen duiven die bij veel liefhebbers het laten afweten, de jaarlingen komen aardig af. 

Veel liefhebbers missen ’s avonds nog duiven die vorig jaar de eendaagse en midfond met 

goed resultaat gevlogen hebben.  

 

Wim, van harte gefeliciteerd met deze overwinning op deze vitessevlucht  die niet jouw 

discipline is, maar wel glans geeft aan het begin van dit vliegseizoen.  


