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Theo Renting – Westzaan wint Cahors 

In de grote Fondclub Noord Holland werden 
616 duiven gezet voor Cahors van 2 juli 2021 
die om 13.00 uur werden gelost. 

Voor de oud Amsterdammer Theo Renting 
bedroeg de te vervliegen afstand in Westzaan 
981.916 kilometer en hij had 4 van zijn 
kanshebbers uit zijn Rode brigade ingekorfd. 

Theo zat rustig in zijn tuin te wachten toen hij in 
de verte een duif zag aankomen, die net als 
een jonge duif dwarrelde door de lucht en bleef 
vliegen, hij dacht Ohh een jonge duif die 
terugkomt. Hij is naar binnen gegaan om een 
kop koffie in te schenken en toen hij weer 
buiten kwam viel de duif net op het hok. Tot 

zijn verrassing was het de NL.19-747 een Vale doffer die om exact 9.38.36 uur het 
constateersysteem in werking zette en daarmee de 1e prijs pakt in de Fondclub Noord 
Holland.  

Het was zijn 1e getekende die later nog gevolgd werd door 2 mede hokgenoten die ook in de 
prijzen vielen. 3 van de 4 raak een prachtige score. 

Theo een 60 jarige ras Amsterdammer, geboren in de Slootstraat in de Jordaan liep als 
jongetje van 4 a 5 jaar al tussen de duiven van andere familieleden, hij is dus bijna in het 
duivenhok geboren in ieder geval had hij ze van heel jongs af aan al in zijn hart. 



Hij begon als zelfstandige liefhebber in Amsterdam rond 1976 en heeft altijd duiven gehad. 
In 2014 verhuisde hij naar het pittoreske Westzaan binnen de grenzen van Zaanstad en 
begon zijn Zaanse carrière bij P.V. Zaanstreek-Noord – Wormerveer waar hij binnen de 
kortste keren tot de overnachtfondkampioenen behoorde. 

De NL. 19-747 is een vale doffer die nog direct komt uit zijn bekende “de Magere” die 
gekoppeld stond tegen een blauwe inteeltduivin uit de lijnen van Cees Nijdekken. 

De oorsprong van de vele rode duiven in zijn kolonie ligt bij een inteelddoffer uit de lijn van 
de Rode 50 van Vertelman een prima kweekdoffer die gezet tegen verschillende duivinnen 
de meeste uit duiven van topmelkers in Noord-Holland, uitstekende nazaten gaf. 

De Nl.19-747 is wel een typische duif zijn nestlegger is ook een doffer en ze lijken qua 
gedrag echt op elkaar. Als bijvoorbeeld de “747” loopt te knokken in het hok met een bonte 
duif kan je er donder op zeggen dat een kwartiertje later zijn broer loopt te knokken met 
diezelfde duif. Maar daar blijft het niet bij, de broer brak op een gegeven ogenblik een poot 
en we weten hoe dat gaat op dat moment worden andere doffers killers maar in dit geval 
kregen ze geen kans want de “747” bleef bij hem om hem te beschermen. Opmerkelijk. 

Wil je trouwens mooie duivenverhalen dan moet je echt eens om tafel gaan zitten met Theo, 
want die kan de mooiste anekdotes vertellen. Een verhaal wil ik u niet onthouden, Theo had 
eens 2 doffers, ook broers die van de herenliefde waren, ze konden wel gekoppeld worden 
maar ze paarden beiden niet met de duivinnen alleen met elkaar, ze hadden wel een 
broedhok naast elkaar en ze wisselde af en toe gewoon even van broedhok en voor het 
gemak ook dan maar even van duivin. Theo heeft ze ooit weleens bij elkaar laten zitten en 
ondergeschoven eieren laten uitbroeden, ze maakte gewoon pap aan en brachten samen de 
jonge uitstekend groot. Niets is vreemd in deze wereld, waarom zou het anders zijn in onze 
duivenhokken. 

Theo, namens de fondclubleden van harte gefeliciteerd met je overwinning op Cahors. 

Een mooie 2e plaats is weggelegd Alfred Widurski uit Beverwijk hij klokte zijn NL.18-420 om 
10.2857 en dat was zijn 1e getekende. 

De 3e plaats is voor Ton Mooij uit Heemskerk hij begint ook met zijn 1e getekende en dat is 
de NL.19-958 

Heren beiden ook gefeliciteerd 


