
21 augustus 2021 RICHARD REULING WINT DE VLUCHT VANUIT TONGEREN  

Het weer kon niet mooier worden in het weekend, volop 
zonneschijn en een windje vanuit het zuidoosten. De 
lossingcommissie koos voor een andere plaats om te 
lossen, omdat een jaarmarkt roet in het eten gooide. Dat 
hadden ze ook het begin van het jaar al kunnen weten, 
waarom moest Zuid nu weer veranderen zullen velen van 
ons gedacht hebben. Maar het weer werd niet zo zonnig, 
een dun wolkendek verhinderde om vroeg te lossen. 
Eindelijk werden de 843 duiven van de Vredesbode om 
11.00 uur gelost en konden vele jonge- en oude duiven aan 
de terugreis beginnen. Richard had vijf duiven meegeven, 
die vorig jaar al de nodige ervaring opgedaan hadden. Na 
dik anderhalf uur ziet Richard zijn aangewezen duif, de 
201268582, als een streep op de klep vallen en de display 
geeft aan 12.34,34 uur. “Ik had niet meer verwacht dat ik  

de eerste zou vliegen omdat ik dacht dat er rond half een al duiven bij anderen zouden vallen”. 
Met een snelheid van bijna 85 km/u was deze doffer thuisgekomen. “Het is een doffer uit de 
lijn van Herman Hendrix. De grootmoeder is verkocht aan Eijerkamp voor de kweek. De -582 
is een fanatieke duif die of vroeg of laat op de klep wil vallen. Dit voorjaar kwam hij gewond 
thuis, de buitenste twee slagpennen aan 1 zijde waren weg. Scheef vliegend heeft hij toch het 
hok weten te bereiken. Over vechtlust gesproken”. Richard had op deze vlucht alleen oude 
duiven mee omdat de jonge duiven er niet goed uitzagen, de oogjes. ”Ik heb ze woensdag 25 
augustus eerst zelf nog een keer opgeleerd vanuit Uden, dus kunnen ze aankomende zaterdag 
gewoon mee”. Praten met Richard levert altijd fijne uitspraken op waar menigeen het mee 
eens zal zijn. “De afdeling 9 verandert tussentijds veel van lossingsplaats, de spelregels 
worden continu tijdens het spel gewijzigd”. Ook de late lossingen van Zuid zijn een doorn in 
het oog van vele liefhebbers. Er wordt teveel naar één deel van de afdeling geluisterd 
waardoor het algemeen belang en eerlijkheid onder druk staan, velen zien hierin de hand van 
de mega-inkorver en zijn “vrienden”. Richard, voor de vijfde keer dit jaar een welgemeende 
felicitatie met deze mooie overwinning”.    


