
ALBERT MEULENBEEK WINT DE JONGE-DUIVENVLUCHT VANUIT ARLON 

 

Voor de zesde keer mocht ik een bezoek brengen aan Albert Meulenbeek en Ans omdat weer 

een jonge duif van hem een prachtige prestatie neergezet had. Telkens word ik met evenveel 

enthousiasme begroet en trekken we alle registers open voor een goed gesprek. 

De dag, 4 september 2021, begon heiig en het duurde lang voordat de vlucht om 10.00 uur 

vanuit Arlon gelost werd. Arlon ligt nog net in België tegen de Luxemburgse grens aan. De 

plaats heeft een geschiedenis die ver in de tijd ligt. Het is een van de oudste steden van België 

omdat de stad op de doorvoer naar Frankrijk, Duitsland en Luxemburg ligt. De 3700 jonge 

duiven hadden geen boodschap aan dit stukje geschiedenis, ze wilden zo snel mogelijk naar 

hun hok terug. De meesten duivenliefhebbers dachten dat de 80 km/uur wel gehaald zou 

worden en zaten dan ook vroeg bij het hok. “De duiven hebben de halve vlucht in een licht 

bewolkt wolkendek gevlogen terwijl men zei dat het goed weer was bij de lossing in Arlon. 

Op de film die altijd van de lossing gemaakt wordt zijn duidelijk een paar obstakels te zien, 

die hinderlijk in de weg stonden”, volgens 

Albert. Toch was hij weer verrast toen de 

21-1689841 op de klep viel en een tijd op de 

display achterliet van 13.26,04 uur. De duif 

had met een gemiddelde snelheid van 73 

km/uur  het hok weten te bereiken. De beide 

ouders zijn duiven die nu op het kweekhok 

zitten en in het verleden de teletekst gehaald 

hebben. Het zijn nakomelingen van de 

“Jenny” van Kobessen van moederskant en 

een kruising van duiven van Koopmans, 

Bert Wolf en Falco Ebben van vaderskant. 

Duiven met een echt mordant. Maar Albert 

heeft niet alleen duiven om te verzorgen, 

ook kippen, geiten en een wakende gans 

voor als er vreemden komen. Na deze 

opsomming wordt de clubliefde van de 

duivenclub nog even voor het voetlicht 

gehaald. Vooral dat wat op de 

verenigingsapp geschreven is afgelopen 

zaterdag. “Die uitspraken komen de sfeer niet ten goede en splitst de vereniging in twee 

kampen. Het wordt tijd dat we weer een goede vergadering krijgen waarin beide groepen hun 

woordje kunnen doen”.  

Albert van harte gefeliciteerd met deze zesde overwinning binnen de Vredesbode van Didam 

en bedankt voor je eerlijkheid. 


