
WAT EEN VLUCHT, MAAR MARTIN KEURTJES STAAT ZIJN MANNETJE 

De africhtingsvlucht van Tienen werd al in een vroeg stadium afgelast omdat de temperatuur 

in onze streek boven de dertig graden zou stijgen met kans op onweer. Daarom werden bij de 

Vredesbode in Didam 459 duiven ingekorfd voor een vlucht van nog ongeveer 250 km. Een 

makkie zouden vele liefhebbers gedacht hebben maar de realiteit zou heel anders zijn. Om 

7.45 uur werden 13000 

duiven in Arlon gelost, met 

een kalme wind. Men had 

veel eerder moeten lossen, 

was naderhand een veel 

gehoorde opmerking zoals ze 

bij de afdeling 8 vroeg gelost 

hadden. Na bijna 3 uur 

vliegen landt de eerste duif 

de 2020- 1760689 in Didam 

bij Martin Keurntjes om 

10.36,50 uur. Als ook de 

tweede duif bij Martin 

gevallen is de 18- 1648453, 

komen de duiven maar 

mondjesmaat binnen bij 

andere duivenmelkers.  

Beide duiven zullen de eerste 

twee plaatsen in de 

verenigingsuitslag behalen. Na deze twee duiven zullen in de uitslag nog vijf duiven binnen 

de tijd het hok weten te bereiken. De -0689 is een duif uit het Roterblitzsoort ( steenrood) en 

de vader van deze duif kreeg als bijnaam De Tausend van Hans Hoven uit Kleef. Hij heeft bij 

deze liefhebber een bon gekocht en later met elkaar duiven geruild. De -453 is een 

nakomeling van een Belgische duif die aan is komen vliegen. Martin mocht hem houden en 

heeft er uit gekweekt. Beide duiven hebben dit jaar tussen de 5 en 9 prijzen bij elkaar 

gevlogen. Alle duiven zijn op tijd thuis gekomen en dat kunnen niet veel liefhebbers zeggen. 

Het concours heeft dik een uur los gestaan en dat zegt al veel. Zaterdags krijgen de duiven 

volle bak als ze thuiskomen en het restant wordt zondagmorgen aangeboden. Dan begint het 

langzaam opvoeren van de duiven naar de volgende vluchten van de volgende week zaterdag, 

Marche en Famenne en Nevers.  

Martin van harte gefeliciteerd met deze dubbele overwinning, ik weet zeker dat ik nog wel 

een keer langs moet komen. 


