
WIM RABEN WINT OP 20 AUGUSTUS DE VLUCHT VANUIT DIZY 

Het was al vroeg heiig op deze dag, lichte bewolking aan de lucht als Wim naar de lucht keek 

of zijn jonge duiven vroeg gelost konden worden. Afdeling 9 gaf aan dat wegens dichte 

bewolking voorlopig niet gelost kon worden in Dizy. Bij de Vredesbode van Didam waren 

donderdagavond 208 jonge duiven ingekorfd, die twee nachten mand voorgeschoteld kregen. 

Veel te laat worden de kleppen van de duivenwagen opengemaakt en vliegen 30 duiven van 

Wim naar Loil terug. In een telefoongesprek vertelde Wim dat hij tussen 15.00- 1515 uur een 

duif moest hebben. En hij kreeg gelijk, de 22-8246703 viel om 15.02,21 op de klep. Het is de 

doffer die afkomstig is uit de kweek van Hermans duiven en Jo Hendrickse. De andere duiven 

lieten nog even op zich wachten maar als aan een touwtje kwamen de 10e/11e/ 12e/13e/ en 14e 

van de uitslag terug op het hok. Met 30 duiven mee kwamen 12 duiven op de uitslag te staan. 

Geen slecht resultaat. De laaste paar dagen voert Wim zijn duiven op. Ze krijgen volle bak 

van een nieuw product dat volgend jaar op de markt gebracht wordt. In het samengestelde 

voer zitten alle ingrediënten die de jonge 

duiven nodig hebben. Zonnepitten, kleine mais, 

paddy en hennep zijn de belangrijksten kleine 

aanvullende bestanddelen die besprenkeld 

worden met een beetje Hexenbier. Bij 

thuiskomst krijgen de duiven proteïne en 

conditiepoeder zodat ze binnen een paar uur 

weer opgeknapt zijn. 

Toch gaat niet alles van een leien dakje. Wim 

had eieren gekocht bij een bekende liefhebber 

en uit de eieren kropen 10 prachtige jongen, 

die een ring aangeschoven kregen. Nu heeft hij 

er nog één over, een donkere duif hebben de 

dieven niet opgemerkt. De NPO is 

ingeschakeld en nu is het afwachten.  

Om te voorkomen dat de duiven pokken 

krijgen worden elke avond de drinkbakken van 

het hok afgehaald want insecten leggen bij 

warm weer hun eitjes in het water dat de 

duiven de volgende dag ’s morgens drinken. 

 

Wim, hartelijk gefeliciteerd met deze mooie overwinning en jij kijkt al weer uit naar de 

volgende vlucht voor de jonge duiven a.s. zaterdag. Misschien kom ik weer langs want als je 

zo uithaalt op deze vlucht ……….  

  


