
Jaarling duivin bezorgt Chris Peters de overwinning op Nevers 25-6-2022 
 
 

Het oude duivenprogramma is volop bezig en dat is te merken aan het aantal deelnemende 
duiven op ieder onderdeel. De 3e dagfondvlucht, een sectorlossing vanuit Chateauroux 
bracht in de Vredesbode 116 duiven in concours. Totaal in het NIC Vredesbode kwam het 
aantal op 162 duiven. De weergoden waren ons nu minder goed gezind en het advies kwam 
om uit te wijken van Chateauroux naar Nevers, dat voor de zaterdagochtend betere kansen 
bood voor de lossing voor afdeling 7,8 en 9.  
Nevers is een mooie stad in het departement Nièvre en ligt in de regio Bourgogne. De stad 
ligt aan de rivier Loire en staat bekend om zijn mooie historische centrum. In deze plaats is 
dan ook veel te zien en te beleven. Voor onze duiven niet, die kregen er om 06:50 uur het 
startschot om naar huis te mogen vliegen, afstand ongeveer 591/592 km met een wind uit 
zuid/zuidwestelijke richting.  
Nevers ligt ten oosten van Bourges, dat klinkt voor velen bekender in de oren. Diezelfde 
ochtend stond er ook een vitessevlucht vanuit Marche en Famenne op het programma. 
Logischerwijs gaan de meeste liefhebbers rekenen wat de aankomsttijden ongeveer kunnen 
zijn a.d.h.v. snelheden op Marche, echter dat was slechts 195 km, dit Nevers is andere koek.   
 
Het blijft tot 13:00 uur ijzig stil op de Vredesbode-app en als dan plotseling om 13:18:42 een 
jaarling duivin, de NL2021-1689683, bij good-old Chris Peters op de klep stuitert weten we 
dat we weer een andere winnaar krijgen, omdat na 8 minuten pas de 2e duif wordt gedraaid.  
Ook het Duitse geweld blijft nog achterwege op de Compuclub meldingslijst.  
Chris wint nu de 1e Prijs in Kring Zuid van 979 duiven en ook in CC8 dus de 1e. In de afdeling 
wordt het een 3e Prijs NPO afdeling 9 tegen 2813 d. (teletekst) 
Chris, zijn vrouw Gonnie en Jo Jansen zaten samen op te passen en net dat wanneer Chris 
naar binnen ging, zag zijn vrouw Gonnie de duiven met kramp in de poten landen op de 
antenne. De NL21-1689683 is een kleine compacte blauwe witpen duivin. Maar wel één met 
karakter. 
Haar vader bezit veel Jellema bloed met wat bloed erbij van Cor vd Ploeg x Noel Peiren en 
haar moeder is gekocht bij Anton Schultz-Bruinisse (Chris samen op bezoek bij Schultz met 
Gert Sinderdinck). Chris had er 10 mee en draait er 4 in de prijzen.  
’s Middags om 16:35 had Chris ze alle 10 thuis. Een pure overnacht duivin die deze dagfond 
vlucht op haar naam schrijft. 
 
Chris speelt puur nestspel en als ze niet meegaan worden ze gelapt op een zondag 
tussendoor op zo’n 40-50 km afstand, in zuidwestelijke dan wel zuidelijke richting.  
Er wordt gevoerd met de mengelingen nr. 2 en 22 van Ronny van Tilburg en laatste dagen 
komt er wat zwaarder voer bij. Verder gewoon grit/roodsteen en maagkiezel. Bij thuiskomst 
schoonwater en daags erna wat elektrolyten.  
Qua vaccinatie ook simpel alles wordt tegelijk geënt tegen PMV en pokken. 
  
Chris hoeft niet te woekeren met de ruimte en in de hokken zitten thans 33 broedbakken en 
deze zitten niet allemaal vol. De afkomst van de duiven is verder van Ko van Propering 
(Bruinisse)  x Willem Wittebol x Peter Hermsen (Driel) en het oude soort van de “04”. Voor 
de dagfond heeft Chris meest de duiven via zijn broer Ferry. 
Qua selectie moet een oude duif 3x mee op de overnacht en moet wel 2x goed aantikken. 



Net als op Fontenay sur Eure wint nu opnieuw een lid van PV de Vredesbode een 1e prijs op 
de dagfond in kring Zuid. 
Over 2 weken kunnen de liefhebbers de degens kruisen op de 4e dagfondvlucht vanuit 
Vierzon. Hopelijk is er dan weer lid van de Vredesbode die zegeviert in de Kring Zuid. 
 
Chris, nog van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning ! 

 



 
 
 
 
 
 
 


