
 
 

 

 

Het kan toch ! 

 

Het nieuwe duivenseizoen zit er aan te komen. Vandaag heb ik mijn hoklijst, en de lijst met 

welke oude duiven ik ga deelnemen ingevuld. Nu nog effe de lijst van de dierenarts die mijn 

duiven heeft geënt en dan is het compleet. Dan ben ik met m’n duiven startklaar en hoop ik 

weer op vroege prijzen. Nog liever de eerste! Maar dat is ijdele hoop. En waarom? Omdat ik 

niet die medische begeleiding hanteer die menige van mijn duivenvrienden doen. Nuchter 

bekeken  is het logisch dat die liefhebbers meer kans hebben om eerste prijzen te winnen. En 

degene die dat ook wil is min of meer verplicht om naar de dokter te gaan. Soms dan denk ik 

dat je zonder de dierenarts geen prijzen meer kunt winnen. En niet alleen de dokter maar ook 

andere zaken die te maken hebben met het behalen van vroege prijzen. Er zijn  liefhebbers met 

mogelijkheden en middelen waar de gewone liefhebber niet aan toe komt. Het kan wel eens 

lukken dat een kleintje de dikke worst wint, maar meestal gaat die aan zijn neus voorbij. Nu we 

weer voor een nieuw seizoen staan lijken de kansen gelijk te liggen, maar vergeet dat maar 

rustig. Die liggen niet gelijk. De liefhebbers die ruimte en mogelijkheden genoeg hebben die 

hebben een streepje voor. Het is te vergelijken met de wielerploeg van Jumbo-Visma. Waar die 

slag leveren is het bijna altijd kassa. Het team bestaat uit de allerbeste renners die eveneens 

geleidt wordt door professionele verzorgers. Bij het veldrijden is Mathieu van der Poelen en de 

Belg Wout van Aert dominant. In alle sporten heb je grootmeesters inclusief in de duivensport. 

De liefhebbers die een strikte medische begeleiding hanteren en daarbij klasse duiven hebben 

en een praktische accommodatie, die zijn te kloppen. En dat verschil liegt niet. Maar weet u 

nog het verhaal uit de bijbel van David en Goliath? De kleine David versloeg de grote reus 

Goliath wat niet voor mogelijk werd gehouden. En onlangs versloeg het amateur voetbalelftal 

“Spakenburg” niet alleen de Eredivisieclub Groningen maar lichte ook FC-Utrecht een pootje. 

Daarmee bereikte dat amateurclubje uit Bunschoten de halve finale oor de KNVB-beker. Dus 

het kan toch! Daarom dan ook weer met volle moed het nieuwe seizoen starten en vooral niet 

bang zijn. Niet geschoten is altijd mis! 

 

Pie.    

      

 

 

   


