
23 juli 2022 MARTIN KEURNTJES WIN DE TWEEDE JONGEDUIVENVLUCHT 

VANUIT TIENEN 

Als eerste gaan de echte 

duivenliefhebbers ‘s morgens al 

vroeg naar buiten om te kijken of het 

weer goed is. Het is licht bewolkt en 

de wind is variabel. Veel Didammers 

zijn al op want het is Schutterfeest en 

dan moeten er bogen gezet worden, 

groen gehaald worden en roosjes in 

de boog gemaakt worden. Om 09.15 

uur worden in Tienen 629 jonge 

duiven gelost voor hun tweede 

vlucht van dit jaar. Martin had 20 

jonge duiven mee die de afstand van 

135 km moeten overbruggen. Als het 

hok schoon is en de waterbakken 

gevuld zijn, gaat Martin meestal 

lezen totdat een van de duiven op de 

plank valt. Maar vanmorgen is het 

even anders, Vijf weduwnaars zijn 

nog buiten en wat Martin ook 

probeert, ze gaan niet naar binnen. 

Eindelijk gaan drie duiven met hun 

duivin, die hij los gelaten had, naar 

binnen en de andere twee blijven 

zitten op de klep van de jonge duiven. Ineens valt een jonge duif precies tussen de beide 

weduwnaars in en wordt geklokt. Het is de 22-8247554, een duivin die om 10.59,28 thuis is. 

De ouders komen van een de duif van Frans Oudermans, die bij hem is komen aanvliegen en 

Roter Blitz de -1000 die al een keer voor het voetlicht gehaald is in een vorige reportage. Tien 

duiven staan in de eerste helft van de uitslag van de Vredesbode in Didam en dat kunnen er 

niet veel zeggen. Op de vraag hoe hij de duiven motiveert voor een vlucht kreeg ik wel een 

heel leuk antwoord. “Ik ben naar Nettorama gegaan en heb 6 dozen gehaald waar aan de 

zijkant een gat zat. Deze dozen zette ik in het hok en de koppeltjes doen de rest.” “Hoe moet 

een jonge duif eruit zien voordat je hem of haar inkorft?”  

“Een duif moet rond staan, goed in de veren zitten en ze moeten wat te doen hebben, vandaar 

de dozen”. In totaal zouden 11 duiven op de uitslag staan. In de CC8 speelt deze duivin ook 

de eerste plaats, gevolgd door twee verenigingsliefhebbers en een liefhebber met 100 duiven 

mee. 

Van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning ondanks dat weduwnaars en een 

zandblokken kloppende buurman de rust verstoorden.  


