
We zijn gelukkig weer vertrokken, weliswaar met “trainingsvluchten” maar toch. Enkele 
weken geleden zag het er niet naar uit dat wij als duivensporters nog enige vorm van 
competitie zouden krijgen als gevolg van die vervelende Corona-uitbraak. Uiteraard is elke 
hobby dan ook ondergeschikt aan het belang van de volksgezondheid en elk weldenkend 
mens heeft dan ook alle begrip gehad voor de, door het kabinet, genomen maatregelen. 
Gelukkig is de situatie dermate verbeterd dat de maatregelen versoepeld konden worden en 
dat het ook voor ons weer mogelijkheden bood om te starten met het organiseren van 
wedvluchten. Uiteraard moet dit allemaal plaatsvinden onder strikte veiligheidsvoorschriften 
die ons zijn opgedragen door het ministerie. Bij het inmanden van de duiven moet de 
gepaste afstand in acht genomen worden, er mogen maar maximaal 3 mensen de 
werkzaamheden uitvoeren, je moet op een vooraf gestelde tijd komen zodat er maar 
maximaal 3 liefhebbers per keer aanwezig zijn etc. Een hele organisatie derhalve en heel 
veel extra werk voor de mensen die dit allemaal moeten uitvoeren. Ik wil deze mensen en 
degenen die ervoor gezorgd hebben dat al de zaken die nu nodig zijn om de vluchten 
mogelijk te maken hierbij een groot compliment geven. Zonder hen zou dit allemaal niet 
mogelijk zijn. Omdat we in België, momenteel, geen lossingsvergunning krijgen is er 
noodgedwongen uitgeweken naar de Oostenlijn en wel Ittervoort. Een aanpassing voor veel 
duiven en ook liefhebbers omdat we gewend zijn met vluchten vanuit de Zuidelijke richting. 
Ook hier blijkt weer wat een geweldig oriëntatie vermogen onze gevleugelde vrienden 
hebben want, behoudens een enkele achterblijver, verliep deze vlucht normaal. Hoewel het 
weliswaar nog geen echte wedvlucht betrof maar een trainingsvlucht werd de liefhebbers wel 
de mogelijkheid geboden om hun duiven te laten registreren zodat de automatische klokken 
ook getest konden worden.  Op deze manier kon er ook een verloop-uitslag worden gemaakt 
en 13 liefhebbers hadden hier gehoor aan gegeven en de snelste hiervan was Henk van 
Kuijk uit Geertruidenberg. Henk deed wat hij vorig seizoen ook meermaals deed, winnen. 
Vooral op het korte werk is hij bijna onverslaanbaar en het maakt bij Henk niets uit of ze uit 
het Zuiden, Noorden of in dit geval het Oosten moeten komen ze zijn er altijd en meestal 
vroeg. Geweldig gedaan Henk en je duiven zijn de “stille” periode weer heel goed 
doorgekomen. Ook Dick Hoogkamer heeft ze super in orde staan getuige zijn prachtige 
uitslag. Verder zagen we toch weer een aantal gekende namen in de kop van de uitslag. 
Voor deze liefhebbers maakt de vliegrichting blijkbaar niet zoveel uit. Het is een beetje een 
andere bijdrage geworden dan wat u gewend was van de andere jaren. Heeft ermee te 
maken dat ik ook nog zoekende ben met betrekking tot leervluchten ed. Wellicht dat u in de 
loop van het seizoen, misschien volgend weekend al, mijn gebruikelijke bijdrage weer kunt 
lezen. Volgende week kunnen we, wanneer alles goed gaat, weer vanuit Zuidelijke richting 
gaan vliegen en wel vanuit het Franse Niergnies. Zorg dan ook dat uw favorieten er weer 
klaar voor zijn en veel succes en, vooral, probeer gezond te blijven. 
 


