
HIJ HEEFT WOORD GEHOUDEN, RICHARD REULING WINT WEER NU OP 
BURDINNE  

24 April begon koud, de temperatuur was ’s nacht onder het vriespunt gedoken, want een 
laagje ijs zat op de emmer in de tuin. De wind waaide nu uit een andere hoek maar zou in de 
loop van de dag aanwakkeren. Als duivenliefhebber denk je aan je duiven die vandaag later 
gelost zullen worden. Toch waren de vooruitzichten van Burdinne goed zodat er om 10.00 uur 
gelost kon worden. Bij de Vredesbode in Didam waren gisteravond 566 duiven ingekorfd die 
nu in een sneltreinvaart naar huis vlogen. “Hoe laat verwacht jij de duiven”, zal menigmaal 
door de telefoon geklonken hebben. Na twee uur en 8 minuten landt de eerste duif in Didam.  

Voor de tweede keer mocht ik Richard 
bellen omdat hij net als vorige week weer 
een duivenvlucht gewonnen had, nu vanuit 
Burdinne. Niet zomaar met een paar meters 
verschil maar met 38 m/min (4 minuten). 
Het is de 20-1268589, een jong uit de derde 
ronde van vorig jaar die deze puike prestatie 
levert. Hij heeft geen nestbak maar heeft in 
het duivinnenhok de vloer toegeëigend. Ook  
deze duif is er een uit het soort van Herman 
Hendrix uit  
Broekhuizervorst, die een paar jaar geleden 
is overgestapt van de eendaagse- naar de 
overnachtfond. In 2018 heb ik bij hem een 
duivin gehaald, die mij goed beviel, waarna 
ik een jaar later aantal jongen bij hem 
gekocht heb. Hij had het Hooymanssoort en 
vloog in de afdeling Limburg keihard. Het 
kweekkoppel waar ook de 589 een 
nakomeling van is, is onlangs verkocht aan 
de Fam. Eijerkamp.   

“Als ik deze winter de duiven losliet zag ik 
dat het met de gezondheid wel goed zat. Ze 
vlogen dat het een lust was en dan ga je met 
een goed gevoel het jaar 2021 in.  
Mijn gevoel heeft me niet bedrogen.” Het waren zijn laatste woorden voordat we weer 
afscheid namen. Ik zal hier zeker nog wel weer een keer langskomen voor een volgende 
reportage.   


