21-8 Kalkar en Echternach
Eerst Kalkar, pas los 11.00 door mist. 501 duiven in concours. Een vlotte vlucht voor de meer ervaren
duiven. Moeilijker voor de starters. Op 1en 2 Willem Wagteveld, 3 Raymond de Vries, 4 Jelle
Stuurman, 5 Piet Hoekstra, 6 Cees Jonker, 7 t/m 10 Meindert de Jong. 50% of meer haalden: Willem
Wagteveld, Jelle Stuurman, Piet Hoekstra, Hatty & Adriaan Roest, Ale vd Wal en de 100% was voor
Lusanne Stuurman.
Dan verder in de middag de vlucht Echternach, 170 duiven waren er mee. Een pittige vlucht bij een
zwakke zuidenwind en broeierig weer. ’s Avonds waren ze niet allemaal thuis. Een goede uitslag voor
Cees Jonker: 1,3 en 8. Op 2 Wietse Potijk, 4 Willem Wagteveld, 5 Raymond de Vries. Dan zijn de
plaatsen 6,7 en 9 voor Ale vd Wal en broer Harm op 10. 50% of meer was moeilijk deze keer. Alleen
Cees Jonker en Wietse Potijk haalden die norm.
Sjel (Marcel) Dekkers was in de zestiger en zeventiger jaren een van de beste liefhebbers van
Eindhoven. Hij was voor die tijd ook een groot liefhebber en hij was hard voor zijn duiven. Veel
geduld was er niet. Als een duif niet voldeed ging hij/zij de soeppot in. Een paar keer te laat als
aangewezen duif: zelfde verhaal. Hij korfde meestal 20 duiven in. Op de dagfond 6-8. Zijn topduif was
de ‘933’. Geen flitsende namen in die tijd. Die duif stond elke week als 1e getekende en werd
volgepould. Op 11 mei 1971 won die duivin bijvoorbeeld een 1e tegen 1099 duiven en bracht bijna
175 gulden mee naar huis. In die tijd verdiende Sjel als glasblazer iets minder dan 100 gulden per
week bij Philips! Toch was de ‘933’ niet zijn beste duif dat jaar. Die andere duif had wel een naam:
‘de Buitenzitter’…. Regelmatig arriveerde ‘de Buitenzitter’ ruim voor de ‘933’ en deed haar naam eer
aan en bleef een aantal minuten zitten. Dat dit niet goed was voor de bloeddruk van Sjel laat zich
raden. Na enkele weken van stressen ging ‘de Buitenzitter’ als jaarling naar de dagfond. Dat was toen
vrij ongewoon. Helpen deed het niet echt. Ze kwam gewoon weer als 1e en bleef zitten. Er was wel
verschil: op de dagfond bleef ze minimaal een half uur op het hok zitten. Ik heb toen getracht haar te
kopen. Ging niet door. Op een dag was ze niet meer op het hok. Ze was in de soep beland.

