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Het duurde vrij lang voordat de duiven in Quievrain en Nanteuil gelost werden. Op de 

vluchtlijn waren tal van regenbuien aanwezig, die eerst in oostelijke richting moesten 

wegtrekken. Het is al middag als in Nanteuil 

en Quievrain de kleppen opengaan voor een 

vlucht van 390 - of 240 km. Op beide 

vluchten had Albert 15 duiven mee die de 

eer van de Meursweg hoog moesten houden. 

Als Ans en Albert in de tuin zitten zien ze 

eerst de duivin 20-1267547, hun eerst 

getekende,  op de klep vallen. De display 

geeft een tijd aan van 15.45,59 uur. Dat kan 

wel eens een vroege duif zijn, want de 

tweede duif landt pas 12 minuten later. 

Deze duivin heeft dit jaar al 16 prijzen bij 

elkaar gevlogen en staat in de afdeling 9 

Zuid bovenaan in het kampioenschap van de 

natoer. De vader is een halfbroer van de 

Jenny, de moeder is een kruising van een 

duif van Henk Neervoort uit Doetinchem en 

een Belgische duif van Marien. Tien duiven 

van de vijftien duiven staan in de uitslag en 

dan kun je zeggen dat je form op het hok 

hebt. “Denk je Albert dat de -916 vandaag ook weer prijs gaat vliegen?” Het zijn de woorden 

van Ans als ze ziet dat de duiven van de korte vlucht snel achter elkaar thuiskomen. Ineens 

ziet Albert dat er een jonge duif landt met een witte pen. De 22-8247916 is thuis en verdwijnt 

meteen naar binnen waar haar kale jong in de nestpan ligt. Nauwelijks van de schrik bekomen 

vallen snel een tweede en derde duif van de lange vlucht op het hok, die in de verenging de 

Vredesbode de 2e en 3e prijs zullen opeisen. Ook in de CC8 

staan deze drie duiven op de plaatsen een, twee en drie. De 

groot-inkorver heeft vandaag het nakijken. Er is al drie 

keer een reportage van deze duif gemaakt en omdat dit de 

vierde keer is dat zij de eerste vliegt hoef ik haar niet meer 

voor te stellen. De beide ouders zijn nog op het hok 

aanwezig en zullen zorgen voor een goede stamopbouw. 

Zowel Ans als ook Albert waren niet dikker geworden van 

de vijf taarten die ze in clubverband gewonnen hadden en 

vandaag komen er weer twee bij. “We kunnen terugkijken 

op een geslaagd jonge-duivenseizoen waarbij de form op 

tijd op mijn hok is gekomen, want op vitesse en de 

midfond speelde ik duidelijk minder dan de vorige jaren. Ik 

ben dan ook trots op deze resultaten, maar ik ga niet naast 

mijn schoenen lopen van verwaandheid”.  

Albert van harte gefeliciteerd met de dubbele overwinning, jij was de favoriet op beide 

vluchten want deze twee duiven stonden beide bovenaan in club- en Zuidcompetitie. 


