
DE TOPPER 21-1688728 LAAT PIET GEURTS VERBIJSTERD STAAN OP 17-09-22 

De laatste vlucht van dit jaar, 137 duiven van de Vredesbode staan in Tongeren te wachten 

totdat de kleppen open gaan. Omdat de vlieglijn goed weer aangeeft zal er vroeg gelost 

kunnen worden, dit in tegenstelling met vorige week toen we aan het einde van de middag 

duiven van twee vluchten konden klokken.  

Eerder dan verwacht gaan de kleppen om 

08.50 uur open en vliegen de 

afdelingsduiven richting Liemers en 

Achterhoek naar hun hok terug. Ook Piet 

zit op tijd in de tuin te wachten op zijn 

eerste duif. “Ze kunnen ongeveer 70 km 

per uur vliegen met dit weer dus rond 10.15 

uur kan er een landen in Didam”, zegt Piet 

als zijn vrouw Truus buiten een heerlijke 

kop koffie gebracht heeft.  Ineens is daar 

een duif die landt op het hok en zijn afdruk 

aan de display 10.09,59 gegeven heeft. Het 

is de 21-1688728, een duivin  zijn tweede  

getekende die twee weken geleden de 

vlucht vanuit Bierges winnend afsloot. Bij 

de vereniging vliegt deze duivin 9 minuten 

los voordat de tweede duif in Didam landt. 

Een geweldige prestatie van deze duivin. 

De vorige keer is er al een reportage gewijd 

aan deze topper, die gefokt is uit een duivin 

van hemzelf en een doffer van Rien Aries. 

Piet had 22 duiven mee en 7 duiven vliegen prijs. Als de laatste vlucht geweest is tekent 

menig duivenliefhebber  de balans op van het jaar. “Ben je tevreden  over dit jaar, je bent 6e 

generaal geworden over alle vluchten en vier keer won je een wedvlucht”? “Tevreden ben ik 

wel, maar op de midfond moet het beter kunnen en als er voor de coli nu eens een goed 

medicijn gevonden wordt dan kan ik weer eens met de jonge duiven spelen. Misschien dat een 

dubbele enting uitkomst kan bieden.”  

Ook mijn schrijven zit er weer op, deze laatste reportage heeft een poos in de wacht gestaan 

vanwege vakantie, maar ere wie ere toekomt. Ik wil de mensen die ik dit jaar mocht bezoeken 

bedanken voor hun spontaniteit die ik in alle reportage mocht leggen. Het vliegen is gebeurd, 

nu vliegen de veren verder in het hok. 


