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.Een terusblik;, bij gelegenheid van bet
75-jaris bestaan van de Koninklijk erkende
postduivenver.enig:in^_. ''Duiyensport" -Reuver.

'H.

Gaarne willen wij aan bet ver'zoek'van bet bestuur geboor geven, om. te
tracbten op scbrift te stellsn boe alles. begonnen is .en boe bet . vender
reilde en seilde- in.de .75 lange levensaaren van de .jubilerende vereniging.
"^aardevolle en volstrekt noodzakeiijke informaties bebben. v/ij kunnen ■
opdiepen bij enkele nog.in leven sijnde bpricbters. Deze informaties. stelde
ons in staat de levensv/andel van de vereniging zo realistiscn, mogelijk
te kunnen weergeven,

Yolgens onse segslieden werd er op 8 Januari 1506 door enkele j6nge
Reuvernaren (negen.in getal) bet iniciatief genomen een postduivenvereni—
ging op te ricbten*
De leeftijd van de opricbters •varieerde tussen acbt en vijftien jaar, ■
Hat waren: Sgang Steegbs, Sef ferinkman, Fiet en Adriaan van Eiak,. Graad ^
Stingens, Fiet Verbaegen, Bert Feeters, .Sjeng Bloinen en 3j6k Scbriovers,
Dit stel jonge initiatiefnemers bebben'teen boogst waarscbijnliak niet
kunnen bevroeden, dat bun creatie een so lang leven oescnoren sou sijn.
Zeker niet als ze badden kunnen vermoeden, welke grote tegenstellingen ■
^r tussen de statische v/ereld van toen en de ■dynamiscbe van nu zicb zo.uden
voltrekken. ■■ ■ ■

V/ant op sociaal, economiscb, tecbniscb en niet in bet minst op cultur-eel
gebied, bebben er tussen 1906 en 1931 drastiscbe strucauurwijzigxngen
plaats gevonden* ■
Maar de "bo.by" die on 8—1—1906 bet levenslicbt aanscnouwde kreeg de naam
van P.D.Y.Duivensport Reuver en dez-e naam is tot op de dag yan'.beden onge-
wioaigu gebleven. ,■ -v. _ -
De pas opgericbte vereniging stak van v/al zonder bestuur.;; ICennelijk. acbtte
men bet in die tijd een overbodige aangelegenneid,
Contr.ibutie v/erd vooralsnog niet gebovcn. De enige financiej,e verplicntins

• die men bad, was.bet betalen van de vracbtkosten vermeprderd'met bet prij^
zengeld in bet komend.e v3.iegseizoen; Een seazoen-waarvdor spelregels
warden vastgesteld, die met de buidige in .g.e.en enkel opsicbr vergelijicbaar
zinn.



■  I
Als cluD-en inkorflokaal had men zich onderdak weten te verschaifen in de i

' herberg van Hellewegen aan de liijksweg.'
Hen meent zich te herinneren, dat in de maand Mei hst besluit werd geno-

men niet in dat zelfde Jaar nog wedvluchten te organiseren, deze zouden ;

pas plaats vinden in 190?• Sevens werd toen besloterf cm een contributie

heffing in te voeren, daar het al spoedig gebleken was dat zulks noodzake-

lijk werd cm enkele onmisbare attributen te kunnen aanschaffen,
I

De contributie werd vastgesteld op 10 cent per lid per maand. Sjang Gteeghs i

werd met het beheer van financieii belast eh de inning daarvan. I
Het lang verwachte .jaar 1907 was aangebroken, hetgeen voor de jonge duiven- ;

club aanleiding gaf de eerste activiteiten te ontplooien. In verband met de ;

komende wedvluchten besloot men, dat deze uit noordelijke richting gehou- ;

^en zouden worden. |
j.n april v-^n dat jaar begon men met het africhten van de oude duiven, want !

op de laatste zondag van die maand zou de eerste v/edvlucht vanuit Boxmeer :

gehouden worden. ■

Om zo v/einig mogelijk onkosten te maker., werd het africhten van de duiven !
door een van de leden verricht die over een fiets beschikte. De africhtings-l

vluchten werden vanuit Blerick, Horst en Venray gehouden.

Vergoedingen in v/elke vorm dan^ ook, werden aan de africhter niet verstrekt. ̂
Men wist doodeenvoudig niet anders en eenieder zette zich volledig en |

belangloos in als het om de belangen van hun vereniging en de mooie'dui- j
vensport ging. Hieruit kan men concluderen dat deze pioniers van het ear- j
ste uur, zich ontzettend veel v/erk en moeite getroost hebben voor het be- i

houd van hun geliefde duivensport. |
_  p j

/^^t progamma voor het eerste vliegseizoen vermeldde de lossingsplaatsen: I

Boxmeer, Deventer, Zwolle, Leeuwarden en Kode-School. j
Dit progamma zou driemaal in dat seizoen herhaald v/orden, voor oude, jari-

ge en jonge duiven. Sodoende kon men 15 zondagen genieten van de fascine- I

rende wedstrijdsport. .

Het inkorven van de duiven ging a.ls volgt in zijn werk, men bracht de dui-
I

ven op zaterdagavond naar het inkorflokaal waar het nummer van de vaste |

voetring genoteerd v/erd. Daarna verdween de duif in de verzendmand. j

Als alle duiven ingekorfd waren, word de msCnd van een label voorzien waarop •

het adres van de stationschef van de nlaats van lossing werd vermeld. !
j

Ook werd op de label het vn.lendolijk verzoek vermeld, om de duiven de dag

na aankomst, op een bepaald tijdstip te willen lossen. De mand met duiven j

werd dan naar het station gedragen en verzonden. - I

Kon bijv. door slechte weersomstandip^heden een bepaalde lossing op zondag

niet plaats vinden, dan werd de korf met duiven door de stationschef !
ongefranceerd retour gezonden. Be vrachtkosten moesten dan uit de prijzen- i

pot bet?-ald worden. I
V
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Lossingen op een doordeweeksedag waren gowoon oiunogelijk, want een werkdag

of zelfs een gedeelte daarvan, kon niet voor de duivensport opgeofferd wor-

den, hoe mooi die overigens ook wa3.

Interessant is nog te vermelden, dat het vrachtgeld "^ine gros" bedroeg,

terwijl tv/ee van deze rannteenheden als prijzengeld per duif .geyorderd werd.

Sen poulesysteem kende men niet en er v;erd een op de twee duiven prijs

gevlogen.

Als een stationschef om welke reden dan^ook,- de duiven niet op-de-verzochte

tijd kon lessen, dan verhoogde dat alleen maar de toch al heersende span

ning. Hen wist dan van niets. Communicatiemiddelen immers, zoals wij die nu

kennen, bestonden niet. De enigste mogeliokheid om geinformeerd te worden

omtrent een latere lossing, was telefonisch contact opnemen met de stations-

c. ef die met de lossing belast was, maar dat kostte geld. Het maken van

dergeli.jke extra onkosten behoorde maar zelden tot de mogelijldieden van de

verenigingskas, daar deze doorgaands aan bloedarmoede leed.

Zo stonden dan s'zondagmorgens de liefhebbers met ongeduld en spanning op

hun gevleugelde vrienden te wachten en ieder koesterde de vrome wens, bij

de eersten te zullen zijn.

Streek er dan eindelijk een duif van de wedvlucht op het hok neer, dan v/erd

ze na binnenkomst op de snelst mogelijke wijze in de "doevebuul" gedepo-

neerd en was het lopen geblazen. Lopen wat de klok sloeg, om de afstand

tussen hok en clublokaal, met de "doevebuul" en inhoud in de hand,in de

kortst mogeli.jke tijd te overbruggen.

Het was dus voor iedere liefhebber van het grootste belang, zich van snelle

!^*«pers te voorzien, die de af stand binnen de vastgestelde tijd konden af leg-
gen. Iedere seconde die zio van de vastgestelde tijd konden afknabbelen

was winst.

Bij aankomst in het lokaal, meestai buiten adem, werd door een daartoe be-

noemd persoon de tijd genoteerd hoe laat de duif getoona v/erd, alsmede het

ringnumner van haar vaste voetring.

BiJ het bepalen van de pri^iswinnaars, were de looi^tijd van de geregistreer- '

de tijd afgetrokken en was de juiste tijd van aankomst van de duif gevonden.
Deze was bij de prijsbepaling bindend. !

,  j
Diodens deze v/edlopen tegen het uurv/erk gebeurde het niet zelden, dat een i

prijs met ontvelde knieen, handen, ja zeifs gezicnton bekocht is moeten |

worden, om van beschadiging aan kousen en kleren nog maar te zwijgen, ;
De ouderen onder ons zullen het sich nog wel kurineii voorstellen hoe de we-

gen er toen uitzagen. Steenslag en bazait waren iinmers de materialen waa.r

v/egen en straten van gemaakt waren. Als men vallende aaarmee kennis maakte, |
hod het onherroepeliok de hierboven vcrmelde gevolgen.



En toch, als de soms opgeldpen averx^en beioond werden met een goede prijs,

"dan werkte dat als sen heilzame balsem op de wonden*

Als men bedenkt, daf een eerste prijs bijv. het in die tijd niet te ver-

smaden bedrag van vier, ja aelfs vijf grossen opbraciit, dan wordt het

duidelio'k dat men de risico's van vallen graag op dew-koop toe nam.

A1 deze spannende evenementen herhaalden zich dat Jaar yioftien maal en de

vereniging kon met voldoening en tevredenheid terug zien,. op het eerste

vliegseizoen.

Minder gelukkig was men enhter met het-feit, dat er een nieuwe-v;et betref-

fende de publieke lokaliteiten uitgevaardigd v/as, welke in 1916 in werking

trad. Deze nieuwe wet bepaalde, dat een herberg een minimaal vloeropper-

vlak van 25 m2 moest hebben, een oppervlak waaraan het lokaal Hellewegen

helaas niet voldeed. De duivenvereniging werd als gevolg daarvan met de

^erste grote zorg geconfronteerd, men moest noodgedwongen na.ar een ander
onderkomen uitzien.

Oorspronkeliok stuitte men met het zoeken op moeiliokheden, men kon maar

niet slagen met het verwerven van een nieuw clublokaal. Kennelijk voelde

men er in die tijd weinig voor, onderdak aan een duivenclub te verlenen.

Door toedoen van de heer Brinkman kon men eindelijk van de nood een deugd

maken, want deze stelde een gedeelte van de achter zi^n woonhuis gelegen

schuur aan hen ter beschikking!^
In deze schuur is de vereniging ruim tivee jaar gehuisvest geweest en men •*

v/ist er zich ondanks gebrek aan comfort toch te handhaven, hetgeen pleit

voor het bewonderingswaardige doorzettingsvermogen waarmee de vereniging

ongetwijfeld bezield moet zijn gev/eest.

^et moet in deze periode geweest zijn, dat Sjang Steeghs ten rade ging bij
een zekere heer Brans Tack, een voor die ti^d gerenomeerd speler,'die in

Tegelen op de "hei" woonde. De heer Tack werd ook beschouwd als ieniand die

iedereen omtrent de duivensport deskundige adviezen kon geven.

De rac.d die S.jang Steeghs meekreeg was, dat de Reuverse postduivenvereiii-

ging zich moest aansluiten bij de postduivenbond "De Zuiderbond" die in

Roosendaal zetelde. Aan deze raad werd gehoor gegeven, de P.D.V. Duiven

sport sloot zich als lid aan bij genoemdo bond,

De vereniging groeide gestadig, Iiet ledental was reeds tot tv/intig uitge-

groeid, v/aaronder zich ook Jeu Steeghs en Sef Houv/ers bevonden, Deze wisten

in een vri;i kort tijdsbestek zich tot spelers van grote allure te ontpop-

pen, waardoor ze bekendlieid verwierven tot ver buiten de plaatselijke
r-p o -7, o --> ■

Let is ook in die ti.jd geweest, dat Sejang Steeglis zich genoodzaakt zag met

het beoefenen van de duivensport te stoppen, doordat diverse sociale tai.en

die op zi.jn schouders v/erden gelegd, volkomen beslag legden op de vrije

ti.j'd die hij ter beschikking had.
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-Hij adviseerde de vereniging over te gaan tot het kiezen van een bestuur. •

HiJ was de mening to-^gedaan dat dit, wilde de vereniging in de toekomst 1
goed kunnen functioneren, volstrekt noodzakeliok was, Deze raad' nam men ter

harte en een bestuur werd gekozen waarin de volgende J.eden zitting namen:

Jeu Steeghs (voorzitfcer), Terloo (secretaris-penningmeester), terwijl Wim
Nabben, SJeng •Dimmermans en Sef Brinkman het bestuur compiiteerden.

Door dit besluit kreeg de vereniging een beter aanzien, waardoor buitendien ;

ook het verenigingskarakter in positieve zin bevorderd v/erd.> ^ '

Nu er een officiele leiding, onder aanvoering van de voorzitter Jeu Steeghs, ;

tot stand was gekomen, moesten er enkele noodzakelijke reorganisaties i

verwezendlijkt worden,

Een verhoging van de contributie was de eerste maatregel die men realiseer-

en werd gebracht op 20 cent per lid per maand.

> Verder werdeV nog enkele besluiten op technisch en administratief gebied
doorgevoerd, waarmee men de vereniging in alle opzichten op het juiste spoor !

zette.

De resultaten hiervan lieten niet lang op zich v/achten, v/ant na enige tijd

fimctioneerden alle verenigingsorganen doeltreffend en naar ieders tevreden-

heid. Dit oefende een vertrouv/ende en stimulerende werking op alien uit, I

zodat men het jaar 1919 niet een'^gerust hart tegemoet kon treden.
Toen het nieuv/e jaar haar intrede had gedaan, bleek al vrij spoedig dat het^ ;

vertrouv/en v/aarmee men bezield was, niet ongegrond was, v/ant het eerste

grote pluspunt voor de vereniging diende zich aan, Dit pluspunt resorteerde j

in het feit, dat men tot grote vreugde en opluchting niet lang meer gebruik i
■jjgftjioefde te maken van de noodhuisvestiging in de schuur van Brinkman. i
In dat vroege voorjaar 1919, slaagde het bestuur er in onderdak te-vinden |
in cafe Schrijvers, in de volksmond toen beter bekend als "Lei de bekker"• |
Vader en moeder Schrijvers waren de ouders van een der oprichters, 336k t
SchriQvers. Het heeft wel veel moeite en overrediiigskracht gekost, om 336k j
zijn ouders voor het zorgvuldig voorbereide plan te strilvken, raaar het lukte i
tot ieders genoegen en men v/as er danig mee in zijn schik. i
Dat "Lei de bekker" en sijn ega nogal sceptisch gestemd waren over alles
v;at met duiven te doen had. was overbekend, .maar ook W3.st men dat hun hou- i
ding een gevolg was van de gedragingen van zoonlief S3$k, ;
S36k was do hulp van vader in de bc.ikkeri3 en was bezeten van zijn duiven. ;
Scnering en inslag moest hi.j door een der ouders bi^ zijn duiven weggehaald ;
worden, juist ox^ die momenten als zi-jn aanwezigheid in de bakkerij drin- :
gend gewenst v/as. "Ja, zegt nu", vader en moeder ergerde zich daaraan
terecht en dilcwi.ils, Ik maakte het af en toe werkeliok te bont. i
Ik meende d.in ook, in verband met de komst van de duivenclub er goed aan te j
doen, hun beterscliap te beloven, alhoewel ik er van be\'/ust was dat het voor
mij geen senicure was, mi3n belofte gestand te doen.
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Be hear Brinlaaan wer,<i vo^r zl^n sympathieke geste,waarinee hio de verenigiLng

van dienst was geweest t7oen daze i-n de impasse geraakte opraciit bedankt,

hetgean bekrachtigd ward door hat aanbieden van 10 stuks zeer goeda sigaren.

In hat lokaal Sciiriovers verliep alias zoals man bat zich maar wanseii kon.

Allen vonden hat aen gescbenk an voeldan er zich spoedig volkoman thuis, ;

Met groot vertrouwan an enthousiasme warden er toakomstplannan gesmeed, ,

gastimuleerd door da oyartuiging dat er^mat hat clulokaal Sc^rijyers aigen- |

lijk niats maar schaaf kon gaan. I
i

Hoa hat achter de duivenclnb in da naaste toakomst verging, moge nit hat j
hieronder volgande relaas duidelijk wordan, I

Boor aen ondoordachte daad van zoonlief Sjak, warden de hoog gestelda var-
I

i^Chtingen ten aanzien van hat clublokaal, rastloos in duigen geslagen, mat i

catastrofale gevolgen voor da duivenclub, !
V/at was nu da aanleiding tot dit gebeuren, znlt u zich v/allicht afvragan, :

welnu lees verder: |
3o6k si^n "doSvabuul" had hat door de aen of andera oorzaak begaven an moesti

I

dus door aen niauwa varvangen v/ordan. Aan handigheid om daze te maken |
schortte hat Sj6k niet, alleen hat zicn verschaffaii van da oanodigda stof

vormde voor hem aen probleem, I4aar op aen gegeven moment kon hij zich door

aen luminause inval nit de impasse wringen.Doodeenvoudig haalde hij het

stof van zijn moeders paraplu af, om zijn banodigd attribuut te verwezan-

lijken.

Man zal geen al te groot voorstellingsvermogen behoeven te habben, om zich
da reactie van zijn moeder te kunnen voorstallen na de ontdalcking van haar

i^^shandelde paraplu.

Volgens Sj6k is de rampzalige ontdekking door zijn moeder gedaan, toan da

venter in parapluen zich bij zijn moeder melde mot de door haar oestelde
nieuwe paraplu, die zi,j voor aen laga prijs gekocht had omdat Z2.^ haar
onbeschadigde gebruikta paraplu, bij aflevering van de nieuwe zou inleveren.
U raadt het al, geachte lezer, Holland v;as in nood. De storm die losbrak
ontaarde spoedig in aen orkaan. De maat v/as nu boordevol an liep over van
verontv/aardiging, neen zo kon het edit niet verder gaan.

Moeder Scbrijvers heeft (met goedviiiden van vader Lei ■n.atuurli0K)zich kun
nen afreageren, door de duivenclub met heel haar heb'oen en liouaen vierkan-
tig op straat te zetten.
Zo kv/ani er een abrupt eiiide aan alles wat zo hoopvol v/as, begonnen en waa.r-
door de duivenclub voor de tweede i':ia<al ti^dens haar bestaan dakloos op
straat stond, dank zio de capriolen van haar medelid SJ^k.
Alhoev/el het 3-"6k speet tot diep in zi^n hart, er hielpen geen lieve woor-
den meer aan, het doek was gevallen,hetgeen de periode bij Schri.ivers voor
goad afslcot. '



Door deze betreurde tegenslag liet bet bestuur zich echter niet uit bet veld

slaan en v^ist zicb binnen enicele dagen onderdak te verscbaflen in cafe

Scbuber, waardoor bet geleden leed nogal gauw geleden was.

Het nieuwe moed v/erd de band aan de ploeg gesiagen, v/aardoor alles weeer

spoedig zodanig fuiictioneerde wat een goede toekomst deed recbtvaa.rdigen.
Voordat het vliegseizoen 1922 begon, werd er in een vergadoring bet besluit

genomen tot aankoop van een duivenklok, de tegenwoordig bekende^ constateur.

De prijs van de klok weet men zicb niet meer te berinneren, maar wel berin-
nert men zicb, dat de pri^s van dien aard was dat deze door de vereniginskas
alleen, niet gedragen kon worden. Doordat echter twee leden de pemiingmees-

door bet verstrekken van een lening op korte termijii een belpende hand

toestaken, kv^am bet vernuftig mecbanisme in bet bezit van de vereniging.
De reeds eerder genoemde "doevebule" werden nu ook overbodig, omdat er gum-
miconcoursbandjes in gebruik werden genomen. Door invoering van dit nieuwe
spelsysteem, werd de eerste scbrede gezet op de weg naar de ideale spelme-
tbode, die nu algemeen bekend is.

De duivensport begon 'aanmerkelijk aan populariteit te winnen, waardoor de
vereniging langzaam ma3.r zeker groeide. Haar ledenaantal steeg in 1927 tot

\

zesentwintig.

De v/edvlucbten vxerden onder auspicien van de verzendingsbond "La Colombe"
die in Maastricht zetelde, gebouden uit zuidelijke ricbtingen. In neo midden
der twintigerjaren had de "Duivensport" zich als lid bij deze bond aangeslo-

Dt, huidige voorzitter van de Jubilerende vereniging, de beer kiet Geerlings
uit Beesel, trad in 1929 als aclitentv/intigste lid tot de vereniging toe.
De vereniging ontplooide toen baar activiteiten onder leiding vcai voorziti/er
Adriaan van Eijk.

Rond deze tijd waren er al enkele leden die ovex* een eigen constateur be-
schikte, hetgeen van een individuele vooruitstrevendbeid getuigde.

'  ̂

Tijdens de Jaarvergadering in 19^""^ inoestcn er uwee nieuive oes i/uursledeii
gekozen v/orden ter vervanging van twee aitredende bestuurders, welke zicii
niet Tiieer iierkiesb'xar stelden. Ra stemming bleiven als nieuwe bestuursleden

i-iet Geerlings en Joban Kurstjens gekozen te zijii. BiJ de verniezing van de
nieuwe voorzitter, verwierf bet riiouv; gekozen uesuiiurslid Jonan burso,Jens
de meeste stoimrien en kon de scepoer van de scneidende voox'Zj-toer o/'^rnen-eii.#

In hat nieuv/ gevori'Xle bestuur v/erden de functies als vorgo v/ai::.r;',onoinen.
Joban }'urst,jens (voorzitter) Gorrrt Berloo (^secreoax'is penninwprie-rK-ter) en
aas D-Oden oef Houv/ers, Adnac^n v'an Li^Jk en x^xoc Geexlin^'^s.
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in de loop van 1930 zl^n nog verschillende nieuwe leden tot de yereniging
toegetreden. Onder ds'fce nieuwkoners waren er enkelen die zicii opvallend snel
wisten te ontpoppen tot spelers van formaat.
Door deze aanv/inct werd de kern van geduchte spelers jj-n haar gelederen ver-
sterkt. Als de meest sucpesvolle spelers nit deze kern mogen ^genoend v/orden:
Gebr. Beerends, Gebr. Houben, Piet Geerlings, Bei Houwers, nartien Keiren,
Jeu Steegh-s en Piet Verbaegen.
Buitendien is 1930 voor de.postduivenvereniging de geschiedenis- .ingegaan
als een jaar, dat zich gekennierkt lieefljdoor verscliillende reorganisaties in
bet verenigingsbestel. Als voornaamste kunnen gerioemd v/orden, bet streven
naar een tecbniscbe vervolmaking in bet spelsysteern, de bestuursv/isseling
en " last but not least", bet opzeggen van bet lidtaaatscbap bi.j de "La Co-
jL^abe" en d^ aanmelding big de nieuv/e verzendingsbond "Limburg".
Onder supervisie van laatstgenoemde bond v/erd in 1931 a-an de v/edvlucbten
deelgenomen. Het verbligf in de bond "Limburg" is ecbter van korte duur
gev/eest, want voor de v/inter van datzelfde .jaar sloot men zicb weer aan big
de "La Golombe". Aanleiding daartoe was dat de bond "Limburg" geen levens-
vatbaarbeid bad, daar bet aantal aangesloten verenigingen te gering in
aantal v/as.

In de tweede belft van 1931 konden belaas de eerste verscbignselen v/aarge-
\

nomen worden die deden vermoeden, dat de economie een sombere tigd tege-
noet sou gaan •

■Jie van u geacbte leaers, de gevolgen van de garen '32 t/m '35 aan sign
eigen ligf beeft moeten ondervinden, zs.1 zich ontegenseggeiigk berinneren

de normals levensomstandigbeden ontwricnt v/aren, en aan we Ike zv/are
beproeving eenieder onderv/orpen v/erd,
Vanselfsprekend badden de verenigingen, zov/el op cultureei als op sporrge-
bied, net in deze zorgeligke tigclen zv/aar te verduren. De uiterste inspan-
ningen werden van besturen en leden gevergd om zich staande te kunnen
bouden.

In 1936 diende er zich tot ieders vreugde een licbte verbetering aan, bet-
geen de boop deed berleven op een betere toekom.st,
Doorgaands goed georienteerde v/aarnemers neende ecbter voorzichtigueidshal-
ve te moeten v/a:^rscbuv/en voor een al to groot optimisme, sodai, do gekoesoer—
de boop ni.et sovi ontaarden in eon igciolo liooo. Do intornationale ontwikke-
lingen v/vron van dion a' .rd, dat zig hua v/aarncliuv/ende vin.gor v.oeiKie to
moeten opstoken.

Al binnen iwae gaar block het cL.t hnn bczorgdhodon helaaa niot ongegrond
v/aren gev/e e.st.

I".mer3 on j. reotember lS'3'j v/as bet Duitslojid, dat door zign inv -j. in z'olen
aanleiding gai tot een nieuv/e v/ereldoorlop die alles aan verscnx-ikkingeii
zon. overtpeiPen. die coir de v/ersldbevolking gBtroaPen beet-en.
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^Op 10 mei 1940 werd ook Nederland door d6 inval van de Duitsers direct in
het oorlos^seweld betrokken, Eet noodlot had toegeslagen: eenieder S®-

bukt onder het zv/are juk dat door de willekeur van de bezetter op onze

schouders v;erd gedrukt. •" .

Slechts enkele dagen nadat v/ij door de vi^'and overrompeld v/aren, werden de

postduivenlieihebbers al met de eerste harde maatregel van de bezetter

geconfronteerd. Per aanplakbiljetten v/erd bekend gemaakt, dat op ISmei '40

alle postdniven op een bejpaalde plaats ingeleverd moesten worden.

Zeer zware straffen werden in het vooruitzicht gesteld voor hen, die aan

dat bevel geen gelioor zouden geven. Poor deze maatregel van de vijand kv/am

er voor de duur van de oorlog een abrupt einde aan de duivensport,

liefiiebbers zag men op de genoemde datum met betraande ogen hun gevleu-

gelde vrien^en aan de nazi's afstaan.
En toch v/aren er enkelen, die met het gevaar voor eigen persoon grote risi-

00's durfden te nemen, door een gedeelte van hun duivenkolonie te laten

onderduiken, om straks weer over het benodigde kweskmateriaal te kunnen

beschikken, Pe verblijiplaatsen die ze voor hun ondergedoken duiven v/isten

te creeren, getuigden van bijzondere vindingrijldieid. In deze verblijf-

nlaatsen v/erden hun duiven onttrokken aan het oog van de bezettende macht,
I

met voile 3.iefde verzorgd. Pezevliefiiebbers kunnen door hun moedig verzet

tot de eerste verzetstrigders gerekend v/orden.

Met het verstrijken van de oorlogsjaren nameiJ^'^erschrikl^ingen in hevigheid
toe, en scheen er een kink in de kabel te komen, die de idealen van de

moedige duivenlieflrebbers dreigden te torpederen. Peze moeilijke situatie

i^.tstond, toen de bevolking van Beesel en Reuver in het begin van '45 gee-

vacueerd v/erd. Poor deze massale volksverhuizing v/erd het houden en verzor-

gen van de in het geheim gehouden duiven praktisch onmogelijk.

Op enkele uitzonderingen na, waren zij gedv/ongen hun duiven in vrijheid te

laten rondvliegen, in de" hoop dat ze het benodigde voer v;el op de velden en

akkers zouden vinden. Buitendien hoopte men de duiven na terugkomst weder-

om in hun eigen vertrouv/de omgeving-te zullen aantrefien,

Toch had men, hoe on\7a.;rschi:jriliok het ook wegens de vGrGchrikkeli,jke en

schi'inbare uitzichtloze toestind moge klinken, het vertrouwend gevoel eat

de reddin:- nabij was.Pit gevoel bleek al spoedig geen ijdel gevoel te sijn

vgev/easo, v/ant on 1 maart '4p kv/am de lang verv/ ichte bevri,jding v;aj.rnaar men

7.0 vurig verlangd had. On 5 moi oaarop volgend capituleerde Puitsland en

gold voor Europa het oorlogsgev/elci tot heu vorlco.on.

Om de grove littekens die ae ocriog over^l veroorza-..ki; liad uit te v/issen,

v/erd met man en macht de wederopbouv/ ter hand ge/iomen. Ook de duivenclub

Idet niots onbeproefd om zo snel mogelij.: uit do ontst.Uie chaos te geraken.
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Nu "bleek pas walke grote dank men aan de'moedige lieihebbers, die de duiven
hadden doen onderduiken, verschuldigd was. Hat waren daze duiven die,sanien

met de in Duitsland teruggehaalde en door de L'ngeise geschonken duiven, de

"basis vormden voor de opbouw van iiet duivenvolkje.

Dese opbouv/ verliep zodanig snel, dat nog in '4^ wedvluchton' met jonge

duiven gehouden konden worden. In net daarop volgende jaar'46 kon al een

volledig viicgprogam afgewerkt worden.

boor deae snelle v;ederbpbIoGi van de duivensport, werdener bp technisch

en bestuurlijk gebied steeds hogere eisen aan de bestuursorgaiien gesteld.

Sen verstandig en taktiscii beleid v;ist steeds aan genoemde eisen te voldoen,

waardoor de vereniging zich in alle opzicaten naar een hoger niveau v;ist

verheffen, .

d'ijdens de jaarvergadering in 19^2 v/erd met algemene steramen de huidige nog
in functie zijnde voorzitter, de lieer Piet Geerlings, als zoda.nig gekozen.

In de lange periode van '^2 tot '81 heeit voorzitter Geerlings vele evolu-
ties in de duivensport meegemaakt.

met hart en ziel heeit hij de duivensport steeds gediend, en onder zi,jn

bezielende en deskundige leiding heeit de vereniging "Duivensport" een

grote bekendheid in de duivenraelkersv/oreld verworven.

Voorzitter Geerlings heeft zowei in regionale als provinciale bestuursor-

ganisaties vele bestuursfimcties vervuld, vvaar men zich van zijn deskundlg-

heid betrefiende de duivensport gaarne liet bedienen.

Als provincieal bestuurslid van de verzeiidingsbond "La Goloiiibe" heex't hij

in I960 de bev/ogen vergadering biogev/oond waarin de "La Golombe" tot

^:.GLiidatiG v/erd gedv/ongen. Doordat een voorstel uit de vergadering, on het

bestuursbeleid alsmede het sp'steem van duivenvervoer drastisch te v/i.jzigen,

door het hooidbestuur van de hand werd gev/esen, werd het einde van

"La Colombe" een voldongen feit.

Uit deze situatie ontstonden de beide nu nog Lunctionerende verzendingsbon-

den"Phoenix" en de"Centrale Limburgse bond voor Postduivenhouders"

Inmiddels v/as de vereniging "Duivensport" uitgegroeid naar een ledental

dat de hcnderd oversc^'reed.

In 1951 scheidden de leden uit Oiienbeek zich van dc "Duivensport" af, om

onder de naam "De Grensvliogers" een ei:-;en vereiiip-ing te stichten.

De leden uit iniesel volgden in 1971 het voorbeeld van"De Grensvlie^^ers"

en stichten onder de naan "P.D.V, Beescl" ook een eigen vorenaging,

De verstandheuding tussen d' o laoedex'vereniging en de beide larcsugenoeride

verenigingen,hcoft aan vriech3chao en collegialiteit in geen enkel opzicht

ooit lets te v/ensen overgelaaen.
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Over de laatste tien levensjaren van de, jubilerende vereniging menen wij

te kunnen volstaan met een beknopte beschrijving. •-

I-ien mag immers veronderstellen, dat al de recente gebeurtenissen nog vers

in ieders geheugen zullen liggen.

Islet geheel stilzv/ijgend willen wij echter aan het laatste decennium

voorbij gaan, en memoreren de successen die door versciiillende leden met

hun duiven op provinciaal en nationaal niveau behaald zijn. "

Een extra vermeldingswaardig feit is het grote succes dat de heer Jan

Coenders op de grote fondvlucht St. Vincent 1977 wist te behalen,

EiJ presteerde het om met zijn duif de eerste provinciaal en nationaal te

7'liegen, e*^n succes dat voor de meeste liefhebbers tot een droom beperkt
blijft.

Door al deze successen wisten de betrefiende leden de naam van de vereni-

ging tot ver buiten de dorpsgrenzen hoog te houden.
\

V/e zouden aanzienli^k te kort schieten als wi^ onze dank onthielden aan

de heren Sjang Steeghs (89 Jaar), Sjek Schrijvers (82 jaar)en

Piet Geerlings (71 G's-ar) die ons met hun onontbeerlijke informaties steeds
I

van dienst zijn geweest. ^

Van harte hopen v/ig, dat v/ij in ons streven om de levenswandel van-de

vijfenzeventigjarige vereniging zo getrouv; raogelijk v/eex* te geven, enig-

zins geslaagd mogen zijn.

Wi,j menen het hierbij te mogen laten, maar niet alvorens van onze vurige

•^vens kennis te geven, n.l. dat de jubilerende vereniging ''Duivensport"

zich ook in de toekomst verzekerd mag woten van het meest denkbare succes.

Heuver. nanuari 1931. Cee.jeedee


