
THEO REUMER WINT DE EERSTE NATOERVLUCHT VANUIT HEUSDEN-ZOLDER 

Het is 20 augustus als de eerste natoervlucht gevlogen gaat worden. Bij de Vredesbode in 

Didam zijn gisteravond 912 duiven ingekorfd voor een vlucht van ongeveer 115 km. Voor 

veel liefhebbers is dit het tijdstip om hun jonge duiven mee te geven voor hun eerste vlucht of 

ze worden opnieuw ingekorfd omdat de eerste jonge-duivenvlucht op een mislukking 

uitgedraaid was. Bij het inkorven kon je bij vele duiven al zijn dat ze al met herfst bezig 

waren. Het weer in Heusden was ronduit slecht en daarom werd er gewacht tot 12.35 uur 

voordat de kleppen geopend werden en de duiven huiswaarts konden keren. Veel te laat dus, 

want de duiven hebben dan te maken met hoge temperaturen als ze niet rechtstreeks naar hun 

hok kunnen vliegen. Theo Reumer had 

19 duiven mee waaronder 14 jonge 

duiven die het nogmaals mochten 

proberen. Als Theo en Dinie buiten 

wachten is daar de 21-1689322 die op de 

nok van het hok gaat zitten en meteen op 

de klep valt als Theo haar roept.  Zij is 

om 13.57.01 thuis. Het is een duivin die 

gekweekt is uit duiven van Theo de Booy 

uit ’s Heerenberg en Paul Troost uit 

Ellekom. Als na bijna 13 minuten de 

tweede duif valt weet Theo dat hij een 

vroege duif heeft. De eerste twee jonge 

duiven, die dan nog onderweg zijn, 

zullen ook binnen de prijzen vallen. Om 

14.39 en 14.41 uur vallen ze op de klep. 

’s Avonds zijn 10 jonge duiven thuis en 

er zullen geen jonge duiven meer bij 

komen. Een domper op het geheel, 

vooral als je de eerste prijs in de 

vereniging vliegt. Daarom besluit Theo 

geen jonge duiven meer mee te geven 

want als je al veel jonge duiven op de oefenvluchten verloren hebt dan is de lol er snel af. 

“Zou de coli de jonge duiven parten gespeeld hebben’, was mijn vraag. “De jonge duiven 

waren in orde, ze vlogen na een maand weer volop nadat ze een drietal dagen mindere mest 

geproduceerd hadden”.  

Theo, van harte gefeliciteerd met deze overwinning ook al ben je niet zo tevreden, Bedenk dat 

je de eerste vliegt van 912 duiven in de vereniging de Vredesbode in Didam. 


