
RICHARD REULING WINT DE VLUCHT VANUIT BURDINNE 

Het is nog vroeg in de 

morgen als de zon zich 

maar weinig laat zien. De 

voorspellingen waren goed 

om vroeg te lossen want 

aan het einde van de 

middag zou er een bui 

kunnen vallen. Vorige 

week hadden we ook 

vanuit Burdinne een 

wedvlucht gehad, vandaag 

was er een afdelingslossing 

uit deze plaats. Te laat 

zagen we op de site van de 

Afdeling 9 en de NPO dat 

er gelost zou worden om 

09.15 uur. Richard was net 

thuis van het sporten, hij 

zat met een bakje muesli in de huiskamer toen hij iets hoorde. Buiten was geen duif te zien 

maar de display vermeldde dat de 20-1760697 thuis was. De tijd: 11.07,20 en dat betekent dat 

deze duivin bijna 90 km per uur gevlogen had om thuis te komen. Precies een minuut later 

valt de 20-1268582 uit de lucht. Deze duiven zullen de beide bovenste plaatsen in de uitslag 

van de Vredesbode in Didam voor zich opeisen van de 696 duiven die ingekorfd waren. De 

ouders van de 20-1760697 komen van Jan Tenback uit zijn -78 lijn. Toepasselijk krijgt deze 

duivin de naam Jantien. De -582 is een kweekproduct van Herman Hendrix waar Richard een 

aantal jaren geleden jonge duiven gekocht heeft omdat Herman op de grote fond ging spelen. 

“Vorige week was het mijn eerste duif, dus hij heeft al twee keer prijs gevlogen op Burdinne”. 

Soms hoor je bij toeval een uitspraak die je aan het denken zet. “Ik voer de hele week 

hetzelfde voer, aangevuld met gerst, want ik kan niet voeren!!!!. Ik probeer ze op deze manier 

gezond te houden”.  

Ook in de CC8  heeft deze duivin de eerste plaats voor zich opgeëist, de groot-inkorvers uit 

het oosten hadden het nakijken. In de afdeling 9 Zuid bezet deze duivin de 10e plaats en dat is 

met een aantal van 7300 duiven een geweldige prestatie.   

 

Richard van harte gefeliciteerd met deze overwinning en ik weet zeker dat ik nog een keer 

terug mag komen. 

 


