
DE 19-1430268 VAN ALBERT MEULENBEEK MAAKT ZIJN FAAM OP CHALONS WAAR 

Zaterdag 10 juli begint zoals de vorige dagen geëindigd zijn, bewolkt met af en toe een straaltje zon. 

De 256 duiven van de Vredesbode uit Didam stonden vandaag in Chalons en Champgne voor de 

laatste midfondvlucht van dit jaar. Menigeen 

zal zich afgevraagd hebben of de duiven gelost 

zouden worden met dit weertype, want vorige 

week was de africhting van de jonge duiven 

een groot fiasco. Ook Albert ziet dat het weer 

snel moet veranderen anders zullen er vandaag 

grote verliezen geleden worden. Om 07.15 uur 

worden de kleppen in Chalons geopend en 

vliegen de duiven het dichte wolkendek 

tegemoet. De eerste berichten van de jonge 

duiven druppelen binnen en die zijn niet goed. 

Albert kijkt in zijn archief nog eens door naar 

de vorige keren dat we deze lossingsplaats 

aandeden en combineert dat met de wind 

onder de hoogspanningsdraden. “Binnen 

viereneenhalf uur kan ik draaien”, is zijn 

gedachte. Als Albert buiten komt vliegt de 09-

1430268 nog een ererondje en landt op de 

klep. 11.26,17 uur staat er op de display en dat 

betekent ongeveer 84 km per uur. Na dik 6 

minuten landt de tweede duif op de klep en die 

zal in de vereniging de  5e plaats opeisen. De -

268 is de beste duif van 2020 op de midfond 

van de vereniging en maakt nu zijn faam waar. 

Hij komt uit een koppel van Koopmans x Wolf met een duivin van Henk Neervoort. Al snel gaat onze 

conversatie over de africhting van de jonge duiven en de grote verliezen die er geleden zijn. Ook 

Albert kreeg op 3 juli een klap te verwerken, 44 jonge duiven mee en 24 duiven terug. Is het weer de 

spelbreker voor mooie vluchten, zit het in het voeren of de kwaliteit van de jonge duiven, hebben ze 

coli gehad …….? Veertien dagen voor de langste dag en veertien dagen na de langste dag moet je niet 

met de jonge duiven spelen, de zon staat dan te dicht bij de aarde en de zonne-erupties zijn dan te 

talrijk. Je gaat aan jezelf twijfelen, heb ik wel een goed hok, ben ik nog een goede melker, zijn de 

duiven wel gezond……?  

Met 16 duiven mee heeft Albert 50 % binnen de prijzen zitten 

en dat is een uitstekende prestatie. Als de uitslag bekend is 

wint hij naast de eerste prijs op de vlucht ook het 

onaangewezen kampioenschap van de Vredesbode op de 

midfondvluchten. Albert, een dubbele felicitatie na al de 

felicitatie op de verenigingsapp en ik zal zeker nog eens de 

Meursweg aandoen voor een volgende reportage. 

 Het stamkoppel van Albert met rechts de “Jenny” 


