Duivendiefstal!
Op donderdagavond 10 november, ruim vijf uur voordat de datum naar 11 november versprong,
was het Schouwburgplein in Heerlen al bomvol met carnavalsvierders. Met veel muziek en
verkleed en geschminkt begon daar voor duizenden fans al op de elfde van de elfde het feest
van carnaval. Februari 2023 was voor hun zo ver weg. Het was een bonte schouwspel met veel
vlaggen met de kleuren rood-geel-groen rondom het plein. Terwijl daar die bende aan het
springen en het hossen waren was de bekende duivenliefhebber Jos Martens uit Stein met zijn
vrouw Jacqueline in een restaurant aan het genieten van een heerlijke schnitzel met friet en
salade. Als hij daar ondertussen op de TV de hossende menigte aanschouwt heeft hij er geen
flauw vermoeden van dat hij thuis ongewenst bezoek had. Geen vriendelijk volk maar schorem
van de eerste orde. Nietsontziende inbrekers en tuig van de richel! Wat kwamen die doen? Niet
voor de poen maar voor de roemrijke duiven van Jos. De hele duivenwereld weet immers dat
Jos Martens op de grote fond grote successen heeft behaalt, en nog altijd boekt, en die tot de
verbeelding spreken. Zoals o.a. 1ste Internationaal Tarbes in 2010 tegen 15.028 duiven, 1ste
Internationaal Marseille in 2015 tegen 10.231 duiven, 1ste Internationaal Perpignon in 2018
tegen 12.353 duiven. Met dikke letters heeft dat in alle duivensportbladen in de wereld gestaan.
De bescheiden Jos heeft die roem en faam die hij toebedeeld kreeg altijd zonder opschepperij
over zich heen laten komen. Maar alle roem heeft zijn mooie en mindermooie kanten. Dat heeft
hij onlangs ondervonden toen hij van vijf kweekdoffers werd beroofd. Een diefstal van duiven

die al bij zovele goede fond-speler heeft plaatsgevonden. Dat was bij Jos wel bekend en dat
hem ook in enigermate beangstigde. Zijn angst was toch niet zo groot want zijn trouwe grote
herdershond was immers een goede oppasser. Een betere bewaker kon hij zich niet wensen.
Maar als de baas opstap is en de hond binnenshuis achter een gesloten deur zit, dan valt buiten
niet veel te bewaken. Eigenlijk mag Jos van geluk spreken dat de inbrekers slechts vijf doffers
hebben ontvreemd. En waarom? Toen Jos en Jacqueline klaar waren met de inwendige mens te
versterken wees de klok bij half tien aan. We stappen op zei hij tegen z’n vrouw want de hond
moet nog naar buiten. Zo gezegd, zo gedaan. Toen ze thuis even voor tien uur de deur open
deden werden ze niet zo als gewoonlijk door hun hond kwispelstaartend begroet maar die stoof
nu in volle charge en luid blaffend langs hun heen naar buiten. Vreemd. Die zal wel weer een
kat gehoord en geroken hebben zo dachten ze. Maar omdat de hond buiten anders deed dan
anders, begaf zich Jos naar buiten om te zien wat er gaande was. Hij was nog nauwelijks buiten
of hij hoorde een gerommel en gestommel op het afdak bij z’n buren. Gezien het gedrag van
zijn hond had hij snel in de smiezen dat iets niet pluis was en dat het vluchters waren die aan
de haal gingen. Voor momenten was hij even verbluft en dat was maar voor ’n paar tellen. Hij
dacht toen aan zijn duiven. En ja hoor, bij nader onderzoek van het hok waar 16 kweekdoffers
verbleven trof hij er nog maar 11 aan. Daar de dieven gestoord zijn geworden bij hun bezigheid
hebben ze slechts vijf doffers kunnen buit maken. Met die buit hebben ze zich ijlings uit de
voeten moeten maken. Dus al met al is de schade beperkt gebleven hoewel het verlies van die
vijf klasse doffers hem toch het nodige verdriet heeft bezorgd. De inbrekers gingen aan de haal
met NL. 08/1913977 – NL 12/1936249 – NL 13/1540532 – NL 14/1350291 en NL 15/1122302.
Dit geschreven stukje laat iets zien van de mens in de duivensportsport. In tijden van
aantijgingen over “tuig en schorem”. Ik hoop niet dat het u een ongemakkelijk gevoel geeft.
Duivensport is nog altijd een mooie hobby maar soms ook niet!.
Pie.

