
RICHARD REULING HEEFT FORME OP HET HOK, AL WEER EEN OVERWINNING 

Zaterdag 28 mei 2022 waren de omstandigheden op de lossingsplaats in Quievrain ideaal om 
vroeg te lossen. De wind was westelijke 4/5 Beaufort en dat betekent dat de duiven de wind af 
en toe opzij hadden. Al om 07.15 uur klonk het startschot en vlogen 369 duiven van de 
Vredesbode uit Didam naar hun baas terug. Omdat de livestream van de afdeling weer kuren 
had moesten vele liefhebbers het hebben van elkaar bellen of er al duiven waren. Richard was 
niet thuis, een mountainbiketocht in België won het 
dit keer van de duiven, maar zijn vriend Jan Tenback 
had alles in gereedheid gebracht en hij zag later op 
de display dat de duivin 21-1689945 om 10.09.42 
uur thuis was. De andere duiven zullen nu ook wel 
snel achter elkaar komen, dachten velen en menig 
duivenliefhebber ging er eens goed voor zitten. Toch 
duurde het 3 minuten  voordat de tweede duif in de 
vereniging zou vallen en zelf 7 minuten later de 
derde. Een uitzonderlijke prestatie leverde deze 
jonge duivin. 18 duiven mee en 12 in de prijzen en 
zelfs drie bij de beste tien, dat kunnen er niet veel 
zeggen dit weekend. Er is al zo veel geschreven over 
de manier waarop Richard voert, streng selecteert, 
en af en toe een paar duiven haalt bij goede 
liefhebbers of zijn duifje meepikt op een verkoping.  

De duivin is een zusje van de overwinnaar van Dizy le Gros, de  21-1689978  De vader komt 
van Herman Hendrix uit Broekhuizervorst, de moeder heeft Richard gekocht op een 
internetverkoop van de combinatie D. en P. Soepboer uit Burghum (Friesland) en is een 
kleindochter van de 1e Nat. Chateauroux. “Toen ik een aantal duiven kocht bij Hendrix waren 
dat allemaal duivinnen, ik wilde er wel een doffer bij hebben. En zo kwam ik op de valreep 
nog naar Didam terug met een doffer. De moeder van deze doffer is later gekocht door H. 
Eyerkamp toen Herman met vitesse en midfond ophield. Deze duivin heeft nog niet zo goed 
gepresteerd, een paar prijzen halverwege de uitslag”. Ik hoorde een lid van de vereniging 
zeggen dat de tovenaar weer gewonnen had, weer een andere duif voorop. 

Richard, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze overwinning.  


