
THEO REUMER WINT MET ZIJN 20-1268210  DE WEDVLUCHT VANUIT QUIVRAIN 

Het is nog vroeg als de eerste zonnestralen door het wolkendek proberen te komen.  

Het weerbericht van 2 juli 2022 houdt het op een aanwakkerende wind uit het westen tot 

noordwesten. Als Theo het bericht op de computer krijgt dat de duiven al vroeg om 07.15 uur 

gelost gaan worden is hij niet 

verbaasd. Als de wind tot 

NW-5 zal gaat waaien dan 

kun je de duiven maar beter 

thuis hebben. Bij de 

Vredesbode van Didam zijn 

gisteravond 296 duiven 

ingekorfd die een afstand van 

240 km moeten overbruggen. 

Vanuit zijn moestuin kan hij 

de duiven zien vallen maar 

dat ze zo snel zouden komen 

had hij niet gedacht. Ineens is 

daar de 20-1268210, een 

doffer, die op de klep valt en 

de display geeft een tijd aan 

van 10.02,55. Het is een van 

de nazaten van duiven van 

Paul Troost uit Ellecom, Theo 

de Booy en het Reumersoort. 

Pratend met Dinie en Theo kom je te weten hoe vroeger de duiven vervoerd werden. In rieten 

manden werden de duiven naar Arnhem gebracht en daar op de trein gezet om naar Zuid-

Nederland, België en Frankrijk vervoerd te worden. Er waren toen nog maar weinig duiven 

van veel liefhebbers. De huidige tendens is veel duiven inkorven van weinig liefhebbers. Het 

containervervoer heeft de duivensport geen goed gedaan, veel liefhebbers geven de pijp aan 

Maarten. Langzaam gaat het gesprek over op oude duivenmelkers die al lang dood zijn maar 

waarvan hun bijnaam nog volop genoemd wordt. Ook Dinie helpt mee om haar jonge duiven 

op de vluchten te laten uitblinken. Wordt er slecht weer voorspeld dan gaan de jonge duiven 

niet mee. Het voer van Beijers wordt bij de firma Strijbosch gekocht, voor jong en oud 

hetzelfde voer en het voer wordt met de hand verspreid in de bakjes, aangevuld met grit en 

snoepzaad. Toch was Theo nog niet tevreden, hij had zeven doffers mee en er maar zes in de 

uitslag staan!!!!!  

Theo en Dinie van harte gefeliciteerd met deze overwinning en velen hopen dat jullie nog 

lang samen bij de Vredesbode mogen blijven. 


