
RICHARD REULING, DE TOVENAAR VAN 6 JUNI 2021 

Het was al een paar dagen bedompt weer na de donderbui van vrijdag 4 juni, toen we op 6 
juni ’s morgens de mededeling kregen: “De situatie is vandaag gelukkig een stuk beter dan 
gisteren. Wel is het zo dat bij ons in de afdeling het overgrote deel van de dag lage bewolking 
wordt voorspeld. Het is taak dat de duiven zo laat mogelijk gelost worden”.  En zo vertrokken 
421 duiven om 10.30 uur van de Vredesbode uit Didam voor hun laatste Vitesse-vlucht van 
dit jaar. Richard had 20 duiven mee voor de vlucht vanuit Quievrain en het zou een zegetocht 
voor zijn duiven worden. Iedereen kijkt naar de bomen met welke wind we vandaag te maken 
hebben, maar de wind is maar zwak uit noordelijke richting. Om 14.05,55 uur landt de eerste 
duif bij Richard, de 20-1268585 en dan moeten wij in de vereniging nog wachten. Zijn tweede 
duif, de-1268578 , neemt de tweede plaats voor zijn rekening. 
Maar de honger van Richard is nog niet gestild want bij de eerste 20 duiven in de vereniging 
staan 8 duiven van hem. Uiteindelijk staan 13 van de 20 duiven in de uitslag.   
“Voor de -585 een duivin, was dit haar derde prijs dit jaar. De vader van deze duif won de 1e 
prijs van de afdeling 9 ook op Quievrain, de moeder is de 425, beide gekruist met F. Marien 

soort. De -578, een doffer  heeft als jong 
alleen prijs gevlogen op Morlincourt en 
maakt vliegt nu voor de 2e keer prijs. Hij is 
vorig jaar met de jonge duiventoer 
weggebleven maar na een week kwam hij 
weer op mijn hok. De vader van de -578 is 
van Jan Tenback, de moeder heeft bij Bert 
Wolf verschillende prijzen gewonnen 
voordat ik haar kreeg”. Ik vroeg Richard 
welk doel hij de duivensport wilde bereiken. 
“Ik wil de jongen en jaarlingen testen op elke 
vlucht. Na het seizoen pas ik een zware 
selectie toe en wil ik het volgende jaar 
daardoor goede resultaten behalen. De 
duiven krijgen piksteen, grit en de mineralen 
van F. Marien en verder niets. Alleen als ze 
ziek dreigen te worden moet ik wel ingrijpen.  
Vorige week was er geen rust op mijn hok, 
duivinnen konden bij de doffers komen via 
een schuifmechanisme, de jongen uit de 
tweede ronde vlogen nog, toen de duivinnen 

naar buiten gingen om te vliegen…… Zo zie je maar weer dat het bij mij ook wel eens 
verkeerd gaat. Gelukkig had ik de duiven weer snel op de rit met het resultaat van dit 
weekend als gevolg. Richard van harte gefeliciteerd met deze prachtige uitslag. 
 

 

 


