
VOOR WIM RABEN IS HET CHAMPAGNE DRINKEN OP 21 MEI 2022 

De dag begon wat heiig, de zon liet zich nog niet zien als de duiven in Chalon et Champagne 

klaar staan om gelost te worden. De ZWwind is duidelijk aangetrokken tot Beaufort 3-4. 

Om 08.45 uur gaan bijna 17.000 duiven de lucht in, die een goed vertrek hebben. Ze vliegen 

over een groot aantal kerken met de namen,  Notre-Dame-en-Vaux, Saint-Alpin en  

Saint-Jean, die deze streek als bezienswaardigheid geeft. Zouden ze de 100-km-grens kunnen 

bereiken? Ook Wim Raben zat al op tijd te wachten op de eerste aankomende duif als hij naar 

de haan op de Loilse kerk kijkt. De wind draait meer naar het westen en dat betekent dat de 

oostkant en de achterhand van de afdeling 9 met de hoofdprijzen gaan strijken. Dan verschijnt 

in een flits een duif, die 

meteen naar binnen schiet. 

“Was dat nu een duif…?”, 

dacht Wim. Op de display 

staat 12.39,07. Dus toch een 

duif van de vlucht. Het is de 

21-1689149, een jaarling die 

de eerste prijs in de 

Vredesbode wint van 632 

duiven. De beide ouders zijn 

duiven van Leo Hermans uit 

België. Na de  -149 zullen 

nog 13 duiven in de uitslag 

staan. De jaarlingen doen het 

een stuk beter dan andere 

jaren en dat geeft hoop voor 

de toekomst. De specialiteit van Wim is de dagfond die volgende week begint. De helft van 

zijn vliegduiven gaan dan mee, de jaarlingen gaan naar de korte vlucht Quiévrain. Twee 

weken later zullen alle vliegduiven op de eendaagse vlucht gezet worden, de jaarlingen 

hebben dan genoeg geleerd. Wim voert dit jaar het voer van Patagoon, een ander voersysteem 

als eerder, zuivering aangevuld met Gerry Plus en een mix voor de laatste voederbeurten.  

“Ik pas het voer aan dat ze met een gerust hart de afstand kunnen overbruggen. 

Je moet ze aan de gang houden”. De duiven die ik even in de hand kreeg waren 

kogelrond en zagen er Blitz uit.  

 

Wim van harte gefeliciteerd met deze overwinning, ik denk dat ik over een week weer terug 

mag komen. 

 


