
DE 21-4008679 VAN WILBERT STRAUB WINT TWEEMAAL ACHTER ELKAAR 

Doordat Wilbert een week ziek was kon ik pas na veertien dagen opnieuw kennis maken met 

deze doffer. Deze lichtkras doffer speelde met één nacht mand de eerste op Marche, maar ook 

met twee nachten mand van Charlon et Champagne was hij de overwinnaar. Toch zat Wilbert 

op 9 juli even in de penarie toen deze doffer nog niet huis was toen de vlucht Quivrain al 

afgelopen was. Twee weken geleden heb ik uitgebreid deze doffer voor het voetlicht gehaald, 

nu wil ik Wilbert zelf aan het woord laten. “Ik ben eigenwijs, vooral als andere liefhebbers 

met goede raad komen. Altijd mijn eigen plan trekken bracht mij op de rand van de afgrond, 

want ik wilde stoppen met de duivensport. Toen kwam ik in contact met Martin van Schaik 

uit Opheusden via een opgevangen duif. Hij gaf mij goede tips hoe ik moest voeren, 

selecteren en welk voer ik moest gaan 

gebruiken. De resultaten werden beter en 

door het kopen van een bon van Wim 

v.Houtem uit Schijndel kreeg ik twee duiven 

van hem. Een van de nazaten van Wim v. 

Houtem is de 21-40086679, die nu twee keer 

de eerste prijs wint. Al een paar jaar haal ik 

duiven in Schijndel en ik kijk eerst het hok 

in als ik een paar jonge duiven mag 

uitzoeken. Zijn er veel blauwbanders 

aanwezig dan kies ik voor deze kleur. Als er 

meer lichtkrassen bij zijn jonge duiven lopen 

dan gaan er lichtkrassen naar Zevenaar 

terug. Bij de selectie kijk ik naar het aantal 

prijzen dat de duif gewonnen heeft, zijn 

lichaamsbouw maar vooral naar de rug en de 

vleugel van de duif. In de winter bepaal ik 

de kweekkoppels zodat geen witoog met een 

witoog gekoppeld wordt. Een grote doffer 

krijgt een kleinere duivin en omgekeerd. 

Door Martin van Schaik, Wim v. Houtem en 

Patrick Helmink heb ik weer plezier in de sport gekregen. Als de duiven van de zware vlucht 

terugkomen vinden ze elektrolyten in het drinkwater, Belgasol van Belgica de Weerd.”   

Als laatste breng ik de hartelijke felicitatie over van de Vredesbode, want twee maal achter 

elkaar winnen is een unicum.  


