
DE 20-1468547 VAN RICHARD REULING SNELDE IEDEREEN VOORUIT  

17 april 2021begon koud, nauwelijks 5 graden en als je naar de “Berg” keek zag je dat de 
nevel nog niet helemaal opgelost was. Het is gewoon te koud voor de tijd van het jaar. 
Gisteravond werden voor deze eerste wedvlucht 478 duiven ingekorfd bij de Vredesbode en 
iedereen hoopt dat vandaag een van zijn duiven een koppositie pakt.   

Voorstellen hoeven we Richard niet meer, hij is een van de beste liefhebbers van onze 
vereniging. Vorig jaar liet hij met de jonge duiven zien dat hij weer op de goede weg was, 
vandaag vliegen twee 
van deze duiven vroeg 
op de klep en winnen 
de eerste en de derde 
prijs binnen de 
vereniging op 12.28,34 
en 12.29,40 uur. De 
winnende duif is een 
late doffer van 2020 
die nog net met de 
natour-vluchten 
meekon. Hij heeft 
alleen een schapje in 
het hok weten te 
bereiken. Als een speer 
kwam hij uit de lucht 
vallen, hij verspeelde 
geen seconde. De 
vader van deze duif is 
de -34 die een 2e en een 6e prijs in de afdeling won. Na deze geweldige prestaties heb ik hem 
voor de kweek gehouden. Hij komt nog van samenkweek met Bert Wolf waarbij de vader van 
m’n eigen oude soort en de moeder van F&K Marien afkomstig is. De moeder van de 547 is 
gehaald bij Herman Hendrix uit Broekhuizervorst, de -48.  De jongen uit deze   -34/-48 doen 
het goed. Ook de tweede duif, de 20-1760697, is het vermelden waard. De duif maakte eerste 
een paar rondjes voordat hij op de klep viel en de derde prijs in de vereniging wist te 
bemachtigen. Het is een jong van 2020 van Jan Tenback. Op deze manier gunnen vrienden 
elkaar ook een goede duif.  Meer informatie wilde Richard niet geven want anders hebben we 
de volgende keer niets mee te vertellen. “Want dit resultaat zal verwacht ik niet de laatste zijn. 
Je komt zeker nog terug”.    

  

  

  

  


