
ALBERT MEULENBEEK WINT DE 2E N-VLUCHT VANUIT TIENEN 

De dag begint heiig, in de wei komen de dieren net met hun kop boven de mistflarden uit. De 

weersvoorspellingen waren nog te slecht om de duiven vroeg in Tienen te kunnen lossen. Het 

duurt dan nog tot 9.30 uur voor de kleppen los gaan en 735 duiven van de Vredesbode naar 

huis vliegen. Vorige week werden een aantal liefhebbers verrast door hun duiven en dat zou 

niet gebeuren vanwege de late lossing. Onze concoursleider Albert, een man die met zijn 

collega’s weet om te gaan, zat net als ieder ander in de tuin te wachten op de eerste duiven en 

toch was zijn 20-1267559  er eerder dan hij verwacht had. Na een drietal rondjes landde hij op 

de klep en op de display verschijnt dat de duif om 10.56,46 binnen is en dat betekent dat deze 

jonge duif ongeveer 102 km per uur gevlogen heeft .De vader  is een Koopmansduif de 19-

1430283 uit de lijn van de Jenny van Henk Kobessen. “Mijn jonge duiven heb ik gesplitst 

omdat de eerste vlucht vanuit Maaseik ik sommige duiven te laat op mijn hok terug zag. 

Daarom kan ik nu op twee fronten jonge duiven inkorven”. “Wat geef je de duiven als ze van 

de vlucht terugkomen”, vroeg ik hem. “Ik gebruik alleen natuurlijke producten zoals Becel-

olie, omega-3 appelazijn, 7-kruidenmix en af en toe een beetje kuikenmeel als de duiven met 

jongen liggen. Om te ontsmetten als de duiven thuiskomen gaat er over het voer jodium”. Bij 

Albert staat een zinnetje centraal: “Ik heb de duiven voor mijn hobby, ik ben dan ook niet 

gespannen als ze moeten komen”. Een klein groepje liefhebbers feliciteert me altijd maar nu 

viel dat een beetje in het water door het “praatje” van de voorzitter. Daarom doe ik het 

namens een aantal van hen: “Gefeliciteerd met deze prachtige prestatie, Albert, 22 duiven 

ingezet en 10 prijzen gewonnen in de vereniging de Vredesbode”. 

Albert en Ans bedankt voor een uur keuvelen  over het leven waarbij de mens centraal staat.  


