
RICHARD REULING WINT IN DE CC8 DE HOOFDPRIJS 

Voor de derde keer binnen drie weken mag ik een bezoek brengen in de Kardinaal de 
Jonglaan bij Richard Reuling, dit jaar de specialist met de jonge duiven. Het is zaterdag 29 
augustus als mistvlagen boven de weilanden hangen. De duiven kunnen nog niet gelost 
worden, want het zicht voor de duiven is nog niet optimaal. Langzaam verdrijft de wind de 
mistflarden en de zon pinkt door de wolken heen. Om 11.15 uur worden de kleppen in Dizy le 
Grand geopend en 529 jonge duiven van de CC8 de krijgen vrijheid om naar hun hok terug te 
vliegen. “Driehonderd km, dat is ongeveer 4 uur vliegen”, denken vele liefhebbers, maar zij 
zullen bedrogen uitkomen. Om 14.12,58 landt de eerste jonge duif op de klep van Richard en 
hij is dan met een snelheid van 100 km/u naar huis gevlogen. Het is de 20-1268540, een jonge 
doffer uit een vroegere kweek, die dit huzarenstukje uithaalt. “Zijn vader is van de samen 
kweek met Bert Wolf, de moeder komt uit twee internetaankopen. Beide behoren tot de betere 
vliegers en hebben ook beide een eerste prijs in de club gevlogen. De doffer is uit de eerste 
ronde en was aangepaard met een duivin. Omdat zijn hormonen hem te veel de baas werden 
heb ik hem gescheiden met deze overwinning als resultaat”. Richard had tien duiven mee 
want ook hij moest selectief zijn voor de rui en toekomst. De andere jongen gaan nu mee met 
de natoervluchten, die samen met de duivinnen ’s avonds pas uitvliegen. Als je in de uitslag 
vóór de grootmeester uit Kleef kunt blijven dan ben je een hele grote. Daarom doe ik namens 
een groot aantal liefhebbers die niet de kans hadden om je zaterdag te feliciteren het nog even 
over. “Richard, van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning, de bloemen zijn nu 
voor jou”.  Bedankt dat ik mocht genieten van de duiven op jouw hok. Driemaal is 
scheepsrecht, dat is een gezegde dat dit keer op jou slaat.  

 


