
 

ALBERT MEUILENBEEK WINT DE VRIJDAGVLUCHT VANUIT CHALONS 

Het is donderdag 24 juni 2021 als wij ’s avonds  te horen krijgen dat de midfond-vlucht vanuit 

Nanteuil niet op zaterdag gelost gaat worden maar op vrijdag de 25e juni en dan vanuit 

Chalons en Champagne.  

Albert Meulenbeek keek vrijdag naar de bomen op zijn erf en constateerde dat de duiven 

sneller zouden vliegen als 80 km/uur. “Ze kunnen wel eens honderd halen”, was zijn gedachte 

en hij zat dan ook op tijd 

buiten om de eerste twee 

duiven thuis te zien komen, 

die vlak na elkaar op de plank 

vielen en geklokt werden. Het 

zijn dan ook de twee snelste 

duiven van 184 duiven van de 

Vredesbode in Didam. De 20-

1267582 liet om 13.35,32 zijn 

chipring over de plaat gaan. 

Het is een nazaat van een 

kruising van een 

Koopmansduif x Ebben x 

Neervoort. Als Albert net van 

de schrik bekomen is valt de 

20-1267554 op het hok, een 

nazaat van de Jenny van 2009. 

Samen met de 07-785 vormt 

zij het stamkoppel van Albert. 

Uit deze koppeling waren al 61 rechtstreekse nakomelingen geboren. Jenny is genoemd naar 

de vrouw van Henk Kobessen. “Henk is ons veel te vroeg ontvallen en omdat ik wekenlang de 

hokken schoongemaakt hebt, kreeg ik deze duif”. Veel biedingen heeft Albert gekregen om 

deze duivin te verkopen maar voor hem had deze duivin teveel emotionele waarde.  

Duivensport is voor Albert een hobby waar hij en ook zijn vrouw van kunnen genieten als de 

duiven thuiskomen. Soms komen mensen graag kijken hoe de duiven thuiskomen, want men 

is bij hen altijd welkom. Albert van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning en ik 

weet zeker dat ik nog een keer naar de Meursweg mag komen voor een gezellig praatje met 

jou en je vrouw. 

Dat niet iedereen blij was met de mededing van donderdagavond laat zich raden. De mensen 

die moeten werken zien hun duiven niet thuis komen en moeten ’s morgens vroeg “het kastje” 

aanzetten en als ze thuis komen te zien hoe laat hun duiven thuisgekomen zijn.  Als je de hele 

week je duiven goed verzorgt wil je ze in het weekend ook thuis zien komen. De meeste 

mensen waren blij dat ze deze keer aan de postduif gedacht hebben toen er zaterdag gelost 

werd.  

 


