
DE 21-1688714 VAN PIET GEURTS IS ZATERDAG 11 JUNI  IEDEREEN TE SNEL AF 

Het weer in  Quievrain was ’s morgens vroeg licht bewolkt en de commissie besloot nog even 

te wachten met de lossing. De 287 duiven van de Vredesbode te Didam hadden de wind mee 

toen men om 10.00 uur de manden opentrok en de duiven naar hun hok terugvlogen. Ook Piet 

zat op tijd in de tuin toen er twee duiven even voor half één op de nok van het duivenhok 

gingen zitten. Duidelijk een duivin van Piet en een vreemde duivin die met zijn duivin 

meegevlogen was. Om 12.29.42 uur viel de duivin op de klep en zo werd zij de nipte 

overwinnaar van deze vlucht. Nipt omdat er ook een duif gevallen was op een kortere afstand, 

10 seconde eerder. De – 714 is een kruisingsproduct van duiven van Albert Meulenbeek, 

Richard Reuling uit Didam en Rien Ariës  uit Zevenaar. Deze duivin had dit jaar al 5 mooie 

prijzen bij elkaar gespeeld, nu de eerste in de verenging en vaak de tweede duif die op het hok 

van Piet landt bij de vluchten. Op de 

vitesse en midfond staat Piet zijn mannetje, 

vaak is hij te vinden voor in de uitslag. 

Voor de tweede keer heeft hij ook mee 

gedaan op een eendaagse fondvlucht met 

goed gevolg. ”Maar als de duiven te laat 

komen, gaan ze niet meer mee. De mand is 

mijn keurmeester, ondanks dat liefhebbers 

de jonge duiven laten keuren door een 

specialist. Ik heb nu 25 jonge duiven die 

meegaan op de jonge duivenvluchten, maar 

als de Coli weer toeslaat dan zijn de vijf 

natoervluchten de opleervluchten voor 

mijn jonge duiven. Doffers en duivinnen 

gaan elke vlucht mee en het valt mij op dat 

de duivinnen beter afkomen dan de 

doffers. Het vorige weekend waren de 

sterren mij niet zo gunstig gezind, maar 

een wijs besluit deed nu wonderen. De 

bom is nu tweemaal gebarsten”.  

Piet, van harte gefeliciteerd met deze 

mooie overwinning. 

 

 


