
RICHARD REULING WINT WEER OP DIZY LE GROS MET EEN FIJNE DUIVIN 

De laatste woorden van Richard afgelopen woensdag 11 mei 2022 waren: “Tot de volgende 

keer, je moet zeker nog eens terugkomen”. En hij heeft gelijk gekregen want zijn duivin 21- 

1689978 was de eerste die zaterdag 14 mei op de klep viel. Donderdagavond waren 678 

duiven ingekorfd voor een vlucht vanuit Dizy Le Gros, een plaats in Frankrijk met maar een 

paar honderd inwoners. Bekend is de Tower Hall waar een commune woont. Daar zullen de 

duiven geen boodschap aan gehad hebben want om 08.00 uur werd het startsein gegeven en 

vlogen de 19500 duiven naar de Afdeling 9 terug naar huis waar hun baasjes zaten te wachten. 

Met een kalme ZW2/3 kunnen ze gemakkelijk de 90 km per uur maken, zal men gedacht 

hebben. Velen zullen op de livestream van de afdeling gekeken hebben of er al een duif 

gevallen was en zagen dat de liefhebbers uit Duitsland de een naar de andere duif kregen.  

Nu moet de Vredesbode er ook gauw een 

krijgen, anders….. Op dat moment 

verschijnt de mededeling van Richard dat hij 

een duif heeft om  11.20,36 een duivin van 

2021. Zij komt tussen de grote bazen te 

staan en dat is een weelde zoals hij zelf zegt. 

De duivin heeft dit jaar al 4 prijzen bij elkaar 

gevlogen. Haar eigen doffer was er niet 

meer en zo zat ze te scharrelen met een 

andere doffer. De vader komt uit de lijn van 

Herman Hendrix uit Broekhuizervorst, de 

moeder heb ik gekocht op een 

internetverkoop van de combinatie 

D. en P. Soepboer uit Burghum (Friesland) 

en is een kleindochter van de 1e Nat. 

Chateureux. “Ik kijk graag naar verkopen 

van duiven en af en toe koop ik er eentje. 

Deze duivin heeft me vandaag verrast met 

de eerste plaats terwijl de andere goede 

duiven het een beetje lieten afweten. Je moet 

geluk hebben met een duif die je op deze 

manier koopt. Ik moet te lang wachten op de tweede duif. (8 min).”  

Elk jaar koppelt Richard de koppels om zodat hij weet welke combinatie de beste jongen 

geven. Als je 17 van de 23 duiven in de prijzen hebt zitten ben je ook nu weer een van de 

beste liefhebbers op deze vlucht. 

Richard, van harte gefeliciteerd met deze overwinning. 

 

 


