
Albert Meulenbeek wint met overmacht laatste dagfondvlucht Issoudun 
 
 
De laatste dagfondvlucht Nationaal Issoudun staat op het programma.  Maar op 
zaterdagochtend werd al beslist dat de afdeling 1, 2, 5 en 6 uitstelden tot zondag.  
Het tijdstip van lossen was aan de latere kant dan men gewend en pas om 10:00 uur konden 
de duiven thuiswaarts keren. Issoudun is een gemeente in het Franse departement Indre. De 
plaats maakt deel uit van het arrondissement Issoudun.  
Binnen de Vredesbode werden er door de eigen leden 118 duiven ingekorfd. Iedere 
dagfondvlucht kwam er bij de Vredesbode een andere winnaar uit de strijd. De concurrentie 
is nog volop aanwezig bij de leden, nu is de afstand ongeveer 628/629 km.  
 
Waar een aantal liefhebbers die ochtend al een jonge duivenvlucht hadden vanuit Tongeren 
konden men erna gaan wachten op de aankomsten vanuit Issoudun.  Ook nu komt de 1e 
melding op Compu-live weer vanuit uit Kleef.  
 
Dan is het kras doffer ‘21-1689841 die zich met een snelheid van bijna 74 km/h meldt om 
18:31:08 bij Albert Meulenbeek. Albert heeft hem niet van ver aan zien komen en als Albert 
bezig is in het hok met de ‘21-841 hoort Albert weer de Unikon piep en meldt zich om 
18:39:05 de 21-189883 en tussentijds heeft zich nog geen andere duif gemeld van PV de 
Vredesbode. Albert wint goud en zilver en om 18:52:38 meldt zich de 17-1018903 die de 4e 
prijs opeist. Albert heeft er 12 ingekorfd en wint ervan 5 prijzen. De 21-841, de blauwe 21-
883 en de 17-903 winnen de 3e, 6e en 10e prijs binnen CC8.  
Binnen afdeling 9 winnen ze resp. een 4e, 14e en 43e NPO Issoudun tegen 2305 duiven.   
 
De winnaar kras ’21-841 is overwegend “Koopman”-bloed met vleugje Ebben. Zijn beide 
ouders vlogen Teletekst. Zowel aan vaders- als moederskant zit  “de Jenny”  en de vader van 
“de Jenny” erin verweven. “De Jenny” vloog een 1e NPO Bourges van 5400 d.     
De 2e duif de ’21-1689883 is een blauwe doffer en is aan Vaderszijde een Kleinzoon van “de 
Jenny” en aan moederskant een Kleinzoon van de vader van ”de Jenny” dus ook weer 
overwegend Koopman bloed met een vleugje Ebben erdoor.  
De 3e duif van Albert de ’17-1018903 is een halfbroer van “de Jenny” (vaderskant) en van de 
moeder is weinig bekend, alleen dat deze is verkregen via Theo Swenne.  
 
Bij thuiskomst krijgen de duiven een ietsje jodium in het drinkwater en daags erna wat 
Elektrolyten in het water en soms wat Roosvicee over het voer. Verder gewoon het nodige 
grit/roodsteen en wat mineralen.  
Albert zelf gelooft niet zo erg veel in de vele extra bijproducten, het zijn de goede duiven die 
je moet hebben. Albert refereert veel aan de manier zoals hij vroeger erg simpel de duiven 
verzorgde en om 06:00 uur ‘s morgens de deur uit ging voor zijn werk. Geen extra tijd voor 
de extra zaken. Hij leest wel graag de columns van Andre Roodhooft en Ad Schaerlaeckens.  
 
Het voer bij Albert is een mix van Versele Laga Champions Plus, 4 seizoenen van Mariman, 
Kweek zonder gerst, zuivering, en soms wat extra gemalen walnoot met snoepzaad.  
De oude/jonge duiven worden geënt tegen Paramixo en verder moeten het bij Albert de 
duiven zelf doen met hun eigen natuurlijke gezondheid. Qua accommodatie is er ruimte 
genoeg en voldoende hokken, maar geen massa’s duiven.  



 
Hoofdzakelijk is de stam duiven van Albert de lijn van “de Jenny” met haar stamvader x 
duiven via Henk Neervoort x duiven van Bert Wolf/Ebben soort. Die zelfde ochtend pakte 
Albert net naast het goud op Tongeren. Won wel het Zilver en Brons.   
 
Albert, nog van harte gefeliciteerd met deze prachtige dubbele overwinning ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


