
DE 20-1268032  VAN PIET GEURTS LAAT DE VREDESBODE  HAAR TONG ZIEN 

Het is 27 augustus 2022 06.00 uur als het weer buiten ons aangenaam verrast. Een opkomende 

zon in het oosten die langzaam naar haar hoogtepunt gaat. Een kalme NW-wind waait er, 

prima omstandigheden om de duiven vroeg te lossen in Tongeren. Toch wacht men met 

lossen want het is bewolkt en met de ervaring van vroeg lossen bij een andere afdeling wacht 

men liever nog een poos. Eindelijk zijn de duiven die gelost zijn in Frankrijk en hun 

thuishaven in Tongeren hebben op hun hokken terugkeert. Dan pas gaan de kleppen van 

Afdeling 9 Zuid om 11.30 uur open. Dik 7000 duiven maken een paar rondjes en verdwijnen 

meteen uit zicht. Bij de Vredesbode in Didam zijn gisteravond 770 duiven ingekorfd, die de 

afstand van 135 km naar hun hok gaan vliegen. Piet kijkt op zijn horloge, na 2 uur moet je een 

duif hebben om vooraan in de uitslag te staan. Ineens is daar de 20-1268032, een duivin die 

als een pijl uit de boog op de klep valt. 12.25,39 geeft de display aan en omdat Rien Aries ook 

nog niet gebeld had, zal het vandaag wel eens een vroege duif zijn. Deze duivin heeft de 

laatste 3 jaar vele prijzen binnengesleept t.w. als jonge duif 3, als jaarling 11 en nu heeft ze al 

8 prijzen gewonnen. Geen slechte duif dus. De grootvader van deze duivin heeft Piet gekocht 

op een verkoop die op een duivendag 

gehouden werd. Theo Swenne had Piet 

een tip gegeven dat deze Belgische 

doffer de moeite waard was om op het 

kweekhok te hebben. Samen met een 

duivin van zijn eigen soort heeft zij al 

menig goede nakomeling voorgebracht.  

Zoals vele duivenliefhebbers is Piet de 

helft van zijn jonge duiven kwijtgeraakt. 

En als je coli op je hok gehad hebt is het 

verstandig om de jonge duiven op de 

natoer te spelen. Mondjesmaat komen 

de jonge duiven vandaag naar huis en 

als hij ’s avonds in het jonge-duivenhok 

zijn duiven telt missen er nog een 

aantal. Gelukkig weten er een paar een 

dag later het hok nog te bereiken. Piet 

voert het voer van Van Tilburg uit 

België aangepast aan het seizoen. Een 

bak Allerhande, geurend grit en Tovo 

complementeren het voer.  

 

Piet van harte gefeliciteerd met deze overwinning, de livestream van de afdeling wacht al 

weer op een vroege melding volgende week.  


