
Fam. Mosterd uit Maasdijk wint de eerste prijs op de vlucht uit 

St.Vincent in afd.12 tegen 670 duiven. 

Een zware, zeg maar loodzware vlucht uit St.Vincent. Gelost om 13.00 uur met 

de zon hoog aan de hemel en over de hele lijn een stevige wind tegen moest er 

hard gewerkt worden door onze duiven. Wie ook aan het werk was, maar dan in 

de bloementuin, was Andre Mosterd. Het loopt tegen twee uur als er twee duiven 

op het hok landen in Maasdijk. Twee nakomers van Nanteuil dacht Andre en 

loopt er na toe om ze binnen te halen. Dan een verrassing: een van de twee is 

de 02-1539726 gelost in St.Vincent. De precieze tijd wordt 13.53.31 uur en met 

een afgelegde afstand van 1008,784 km wordt dit een gem. snelheid van 

905,941 mpm. De eerste prijs in afd. 12 is binnen en het wordt in de sector pr. 

6. Ingekorfd op kleine jonkies levert dit duivinnetje een perfecte prestatie af. Als 

jong niet opgeleerd, als jaarling pas de wagen in en per ongeluk gespeeld op 

Argenton kwam ze makkelijk naar huis. Ook dit jaar is ze niet veel mee geweest 

op de vluchten, wel werden de duiven geregeld op maandag ingekorfd voor 

Essen. Nestduiven vliegen al niet veel en zo kunnen ze toch nog kilometers 

maken.   

Vanwege een drukke baan: Andre is transportondernemer en rijdt zelf ook, komt 

de verzorging neer op echtgenote Maaike. Soms kom ik een hele week niet bij 

het hok zegt Andre. Dat de verzorging in goede handen is blijkt wel. Vorig jaar 

de eerste prijs in het inkorfcentrum Maasdijk en nu weer. Maaike heeft het 

verzorgen van de duiven met de paplepel in gegoten gekregen want haar opa 



was W.v.d.Burgh uit Maasland die in de jaren ’70 en ’80 7x St.Vincent won met 

z’n Aarden duiven. Evenzo ome Leen Buinink: Na diens overlijden kwamen de 

duiven bij Andre en Maaike terecht. De winnares van dit jaar komt uit duiven van 

ome Leen. Op het hok zitten 25 koppels, een deel om uit te kweken en met de 

rest wordt erop nest aan de verre vluchten deel genomen. Dit gaat niet altijd 

goed, want de winnaar van vorig jaar kwam van  z’n volgende vlucht niet meer 

thuis. Het hokbestand staat voor 70% nog uit de lijnen van de v.d.Burgh duiven, 

aangevuld met duiven van v.Winden Schipluiden en H.Goedendorp Maasland en 

een enkele van v.d.Hoeven-Vis Maasdijk. Op deze vlucht hadden ze 10 duiven 

ingekorfd, drie weten er prijs te spelen. Op dit moment, zondagmiddag, was 

echter nog niet alles thuis. Andre en Maaike gefeliciteerd met deze overwinning. 

G.v.d.Ende 


