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Snelle leerschool voor de jonge garde! 

Na de openingsvlucht voor de jonge duiven vanuit Quievrain vorige week stond nu Arras op de 

agenda. Omdat naar verluidt daar niet gelost mocht worden (waarom niet?) werd uitgeweken 

naar het 20 km verderop gelegen Grevillers/Bapaume, voor Middelburg gemiddeld zo’n 165 km. 

Voor veel van de liefhebbers zijn de eerste vluchten nog steeds oefenvluchten, al dan niet naar 

eigen keuze. Omdat we, maar dat is een persoonlijke mening, veel te laat beginnen met de jongen, 

beginnen we, en dat is een eigen fout, ook veel te laat met opleren van onze jonge garde. 

Fout                                                                                                                                                                            

Vorige week sprak ik op Zuid Beveland een oude liefhebber uit Kwadendamme die heel zijn leven 

goed heeft gespeeld. De oorzaak van de vele verliezen met jonge duiven lag volgens hem mede in 

het feit dat we veel te laat beginnen met opleren van de jonge duiven. We kweken wel vroeg maar 

we leren ze pas op als ze al volwassen en geslachtsrijp zijn. Fout! Je moet beginnen als ze nog 

piepen zei hij. Dat deden we vroeger ook, zo snel als maar enigszins mogelijk is. 



En dan, en dat vond ik ook interessant, in kleine groepjes. Stuk of tien tegelijk. Die gaan dan niet 

‘trekken’ wat een grote groep vaak wel doet maar meteen zoeken om naar huis. Tegenwoordig 

hoor je vaak liefhebbers die zeggen: ‘Ik moet nodig eens met mijn jonge duiven weg’. Fout! Je bent 

dan al te laat. Je moet niet stil blijven zitten en het allemaal bij het oude laten schreef ik een vorige 

keer. Maar wat je wel moet doen is; kijken hoe leerden we vroeger de jonge duiven op? Want 

toen verspeelden we toch bijna niks als je de verhalen mag geloven? Een kleine anekdote uit eigen 

ervaring: Vroeger werkte ik in de bouw in Oostkapelle en nam toen dagelijks(!) de jonge duiven 

mee naar m’n werk om ze daar vanaf acht uur één voor één te gaan lossen met een kwartier 

tussenruimte. Vaak tot ruim in de middag! Oostkapelle! Hemelsbreed misschien tien kilometer! Ik 

verspeelde toen mijn eerste twee jonge duiven op de laatste vlucht voor de jongen, Chateauroux! 

Ook meerdere keren lossen op de boot, halverwege Vlissingen-Breskens. Te veel werk nu. Geen 

zin in. Helpt toch niet. Fout! Volgend jaar gewoon proberen en dan nog eens praten. 

Sneller                                                                                                                                                                                

Nu echter moet alles veel sneller gaan. Snel nog even enten, snel nog even opleren. Snel 

doorstomen van de vitesse naar de midfond. En dat is nu aan de orde. Binnen een paar weken 

zitten we aan de midfond voor de jongen. Een snelle leerschool dus. Als het niet teveel tegenzit 

hopelijk. Toegegeven, alles gaat ook veel sneller. Ook het terugkeren van onze gevleugelde 

vrienden naar huis. Vroeger stond een dagfondvlucht uren open. Nu enkele minuten bij goed 

weer. Toch lijken onze duiven ook sneller te leren. Zo ook bij onze winnaar van deze editie, Gijs 

Baan. Gijs leert ook niet veel op. Tijdgebrek vanwege het arbeidsproces. En toch leren z’n duiven 

snel. Na een drietal keren in de mand zijn ze in staat een eerste te vliegen. Tegen 497 duiven in de 

club maar ook tegen 1405 duiven in de CC Walcheren. In het samenspel West slechts één duif 

sneller tegen 2489 duiven. 

De winnares, 2204156, een zuivere Leideman-duif stond als eerst getekende genoteerd en maakt 

dat vertrouwen netjes waar. Zij komt uit hetzelfde koppel als de tweede duif van Gijs op de uitslag, 

de 2204139 die de 8e plaats bezet. Dat geeft hoop voor de toekomst. Gijs haalde enkele jaren 

geleden voor het eerst duiven bij de gebroeders uit Collendoorn. En dat heeft al voor de nodige 

successen gezorgd. Het zullen de laatste niet zijn. 

Proficiat Gijs met deze vroege overwinning met de jongen. Tot de volgende keer!    

Aaa. 

 

 

 

 

 

 


