Het zal je maar gebeuren!
Duivendiefstal bij Bert Martens & Zoon te Elsloo.
Het nieuwe jaar is voor de combinatie Bert Martens & Zoon in Elsloo slecht begonnen. En ze
hadden toch weer zo’n grote verwachtingen. Hun beroemde duiven blaakten van gezondheid
en gaven ermee te kennen dat ze klaar waren om in het nieuwe duivenseizoen van 2021 te
gaan vlammen. Het jaar was nauwelijks een week oud of ze werden geconfronteerd met
tegenslag. En wat zat hun tegen? Ze kregen bezoek van ongenode gasten die niet kwamen om
hun een ‘Gelukkig Nieuwjaar ‘ te wensen maar om iets anders. Ze kwamen in het
pikkedonker van de nacht met kwade bedoelingen. Ze kwamen duiven stelen. De geweldige
prestaties die Bert Martens & zoon door de vele jaren heen met hun duiven behaalden
bezorgden hun wereldfaam. Dankzij hun duiven verkregen ze roem en werd hun naam met
respect uitgesproken. Niet alleen in Nederland maar in alle landen van de wereld waar de
duivensport wordt uitgeoefend. De Martensduiven zijn gewild om hun schoonheid en om hun
karakter. Vooral als ze moeten ploeteren en knokken om thuis te geraken zijn ze op hun best.
Met een niet aflatende ijver gaan ze dan door tot het bittere einde. En dat het einde dan heel
vaak gepaard gaat met een overwinning dat is een bewezen feit. Zoals bijvoorbeeld de NPOvlucht Chateauroux in 2018. Onlangs werden bij hun 9 doffers en 8 duivinnen, op laffe wijze
gestolen. Onder die gestolen buit bevonden zich veel jonge talenten. Zoals onder andere hun 3
beste jonge doffers van het afgelopen seizoen. Dat hun die diefstal in een mineur stemming
heeft gebracht dat mag duidelijk zijn. De gestolen duiven hebben de volgende ringnummers:
Doffers: 18/1308055 * 18/1308081 * 19/1099752 * 20/1683662 * 20/1683665 * 20/1683672
20/1683673 * 20/1683692 * 20/1683701.
Duivinnen: 12/1880657 * 16/1748353 * 16/1748388 * 18/1343099 * 19/1099688 *
20/1683688 * 20/1683729 * 20/1727132.
Waar verblijven die duiven nu? Die het weet mag het zeggen!

