
DE 21-1688728 VAN PIET GEURTS WINT DE VLUCHT VANUIT BIERGES 

Het was een rare gewaarwording dat zowel de jonge duivenvlucht als de 3e natoervlucht 

vandaag gelost werden in Bierges. Het heeft de verantwoordelijke mensen veel moeite gekost 

om de jonge- en de natoer duiven gescheiden in te korven en in de computer in te lezen. 

Hulde aan deze mensen. 

De dag begon in Didam al vroeg zonnig, terwijl het op de lossingsplaats nog bewolkt was. 

Om 08.50 uur gingen de kleppen veel eerder dan verwacht was open en vlogen 21000 duiven 

naar hun hok terug. Een vreemd feit is wel dat we in de vereniging de Vredesbode twee 

winnaars kennen vanuit Bierges. Degene die de snelste duif had was de hoofdpersoon van 

deze reportage: Piet Geurts. Samen met 

zijn trouwe vriend John Hunting zat hij in 

de tuin en met elkaar bespraken ze de 

aankomsttijd van de eerste duif. “Tussen 

11.00- 11.15 uur kun je een duif 

verwachten want de wind was in de 

oosthoek gaan liggen en dat betekent dat 

de CC8 nu eens vroeg duiven kan 

draaien”. Hij had het nog niet gezegd of 

hij riep:  “Daar heb je er al een” De 21-

1688728 landde op de klep en de display 

gaf aan 10.56,59 uur. Het is een duivin die 

vorig jaar een paar vluchtjes op de natoer 

gevlogen had. Ze mocht overwinteren 

omdat de coli weer geheerst had op het 

hok voordat de jonge duivenvluchten 

zouden beginnen. Dit jaar heeft deze fijne  

duivin al 11 prijzen bij elkaar gespeeld die 

vakkundig elke week door Piet op een 

kaart bijgehouden worden. De vader is 

afkomstig van Rien Aries, de moeder is 

van zijn eigen soort. In de CC8 maar ook 

in de gehele afdeling staat de duivin op plaats drie en dat is op zich al een hele goede 

prestatie.  

“Hoe heb je Rien Aries ontmoet, de naam komt veel voor in de reportages die ik gemaakt 

heb.” Toen Piet een duif in Brabant op ging halen ontmoette hij Rien Aries uit Zevenaar. De 

click was er meteen en zo wordt er elk jaar duiven uitgewisseld en smeden ze een band voor 

het leven. “Elke week ga ik even naar Zevenaar voor een duivenpraatje”. Zo zie je maar weer 

als je open staat voor een ander, je er vriendschap voor terugkrijgt. 

Piet van harte gefeliciteerd met de overwinning. Je hebt woord gehouden toen je zei dat ik 

nog eens terug moest komen. 


