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Als we het KNMI zouden moeten geloven dan zou er een matige wind voorspeld worden voor 

deze dag in het midden van het land. Maar naarmate de dag vorderde wakkerde de wind aan tot 

Noorderwind -5. Voor de duiven die gisteravond ingekorfd waren zou het een taaie vlucht 

worden met de wind op kop. Om 08.45 uur  werden 1601 duiven in Duffel gelost waarvan er 

741 van de Vredesbode uit Didam waren. Richard had 33 jonge en oude duiven ingekorfd voor 

deze vlucht en dat waren er beduidend meer dan vorige week. Zouden de duiven de 

1200 m/min kunnen halen 

met deze wind, dacht hij bij 

zichzelf als er een uur en 45 

min verstreken zijn. Dan ziet 

hij ineens de 20-1760697 op 

de antenne vallen en de tijd op 

de display geeft 10.46,58 uur 

aan. Bijna 72 km/uur vloog 

deze duivin. Vorig jaar heeft 

hij een eitje gekregen van Jan 

Tenback uit een van zijn beste 

kweekkoppels. De vader is de 

-78, een fondduif, waar Jan al 

vele prijzen mee verdiend 

heeft. De -697 zat voor de 

eerste keer in haar leven op 

een kaal jong omdat Richard alleen zijn kweekkoppels laat broeden. Van de 33 duiven vliegen 

er 12 in de prijzen en dat mag je best een uitstekend resultaat noemen. “Van elke duif die met 

de vluchten meegaat houd ik een schema bij hoe laat ze thuiskomen. Zitten ze niet in de prijzen 

dan krijgt de duif een “L” achter hun nummer. Op het einde maar ook vaak al tussendoor 

selecteer ik op deze manier”.  Dat de rui ook voor minderen prestaties zorgt, weten we maar al 

te goed. “Duiven inkorven betekent dan ook dat de duif goed in orde moet zijn en niet te ver in 

de rui is. Je moet ze een eerlijke kans geven”. Ook na zes keer een reportages gemaakt te 

hebben, is er nog voldoende gesprekstof over om anderen in je “keuken” te laten kijken. 

Richard van harte gefeliciteerd met deze overwinning ook al heb ik dat al een paar keer dit jaar 

mogen zeggen, maar ook nu weer gemeend. 


