
ERIC AALDERING WINT DE TWEEDE CHARLON ET CHAMPAGNE  

Eigenlijk zouden we vandaag Nanteuil ( Frankrijk) als lossingsplaats hebben maar de 

weergoden beslisten dat we naar een meer oostelijke plaats moesten. Dit i.v.m. het slechte 

weer dat voorspeld werd in de voormiddag van 4 juni. In Charlon was het goed weer en zo 

konden om 07.00 uur de kleppen opengaan en vlogen 337 duiven van de Vredesbode te 

Didam naar huis terug. Iets meer dan 350 km moesten de duiven overbruggen en met een 

noordenwind 2/3 Beaufort konden ze na 4 uur vliegen hun hok bereiken. Als theorie is het 

begrijpelijk, maar de realiteit was anders. De 21-1688615, een duivin was de meute ver 

vooruit gesneld en werd om 12.06,09 geklokt. Mondjesmaat kwamen de duiven bij de andere 

liefhebbers thuis en de top tien zou pas na dik 10 minuten bereikt worden, incluis de tweede 

duif van Eric. De -615 is een nakomeling van een duivin van Marco Kerkhoff en een 

Belgische doffer. Zij is een zus van de -614 die in de CC8 en bij de Vredesbode duifkampioen 

werd in 2021.  

“Al drie weken is 

zij de eerste of de 

tweede duif die bij 

mij op de klep valt. 

Jammer is wel dat 

de kampioensduif -

614 dit jaar achter 

gebleven is”. 

Pratend met Eric 

hoor je uitspraken 

die wel hout 

snijden. “Ik ben niet 

tevreden over de 

laatste vlucht ook al 

heb ik 7 van de 10 

duiven in de uitslag 

staan. Je moet 

tegenwoordig deze 

7 duiven bij de beste 40 duiven op de uitslag hebben. Dan ben ik pas tevreden.” Ondanks dat 

Eric weinig tijd heeft, heeft hij de jonge duiven al een aantal keren weggebracht en als er nog 

meer leden dit weekend hun duiven met de vrachtauto willen opleren dan doet hij zeker mee. 

Maar de beste liefhebbers zijn er nog niet aan toe. Ook het toekomstplaatje kwam ter sprake: 

“Ik ben een vitesse/midfond/jonge duiven specialist, de eendaagse fond heb ik nog nooit 

gespeeld ondanks dat de duiven het wel aan moeten kunnen.”  

Eric, van harte gefeliciteerd met de mooie overwinning en als je zo door gaat met kopprijzen 

behalen, zal ik zeker nog een keer langskomen. 


