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Verslag Gien

Winnaar Gien tegen 3460 duiven  Theo Hetterscheid Didam

Afgelopen zaterdag 10 juni 2017 werd de tweede dagfondvlucht van onze afdeling vervlogen. Het was 

prachtig weer, veel zon en een kalme zuidzuidwesten wind. De duiven waren vroeg gelost, 07:00 uur,  

evenals de duiven van Quievrain die om 08:00 gelost waren. Gezien de snelheid die de duiven van 

Quievrain maakte werden er vroege aankomsten van de Gien duiven verwacht. 

De eerste duif in onze afdeling, een kei vroege, werd geconstateerd bij Theo Hetterscheid in Didam. Deze 

duif was zo snel dat ze wel 15 minuten los vloog op nummer twee van het concours. Theo heeft de duif 

dan ook niet zien aankomen maar werd door club- en buurtgenote Yvette Reinstjes geappt of hij de duif 

nu eindelijk geconstateerd had. De duif had zeker nog zes rondjes rond gevlogen door een roofvogels die 

boven het hok cirkelde, voordat ze naar beneden kwam. Uiteindelijk bleek ze om 12:30:55 uur 

geconstateerd. Direct kwam de berichtgeving op gang of Theo toch niet nog een duif van Quievrain had 

geconstateerd. Echter dit bleek niet mogelijk want deze waren allemaal al lang terug. Theo die de duiven 

niet bij zijn eigen huis houdt maar bij zijn moeder is een zeer verdienstelijk speler op de 

snelheidsvluchten. Na het overlijden van zijn vader in 2015 heeft hij heel veel steun aan zijn moeder die 

de verzorging van de duiven morgens voor haar rekening neemt. Om het haar makkelijk te maken 

gebruikt Theo maar één soort voer voor zijn duiven namelijk Garvo PA. Theo vult dit zelf aan met 

snoepzaad en pinda’s in het vliegseizoen. Samen spelen ze met 10 doffers en 10 duivinnen het 

snelheidsprogramma. Hun hok heeft een lengte van circa 6 meter wat verdeeld is in een afdeling voor de 

doffers, een voor de duivinnen en een voor circa 35 jonge duiven. De kwekers of vastzitters zijn 

gehuisvestigd in de schuur. In het vliegseizoen wordt om de zes weken een bezoek gebracht aan 

duivendokter Nanne Wolff te Wezep. Wordt er niets gevonden dan wordt er ook niets gedaan of gegeven. 

‘s-Morgens gaan eerst de doffers eruit waarna als deze weer binnen zijn de jonge duiven volgen. Aan het 

eind van de middag/begin van de avond komt Theo dan de duivinnen loslaten en mits deze weer op tijd 

binnen zijn volgen de doffers nog. Tot op heden was Theo nog niet echt tevreden over zijn duivinnen 

waarschijnlijk het gevolg dat deze een week of zes verduisterd zijn geweest. De doffers deden het wat dat 

betreft beter. Voor Gien werden dan ook 7 duiven uitgezocht waarvan zich uiteindelijk maar een in de 

prijzen vliegt maar dan ook wel een topprestatie levert door het gehele peloton achter zich te laten. De 

winnares won tot nu toe twee staartprijsjes. Qua afstamming zit het trouwens wel goed met haar. Haar 

vader komt van Alfons en Jaspers Mulder uit Markvelde en is een zoon van hun topkweker de “88”. Haar 

moeder, vernoemd naar Theo’s dochter Sasja, komt van Gert Jan Beute en is een dochter van de 

Vechtmachine. Dus een hele puike afstamming. Haar nestzusje, de NL16-739, was vorig jaar Theo’s beste 

jonge duif en tweede duifkampioen van de vereniging Vredesbode Didam. Dus goed bloed verloochent 

zich niet. 

Theo nog bedankt voor de ontvangst een nog heel veel succes.
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DFC Achterhoek Twente Handige Links

• Afdeling 9

• VNCC
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