
DE 20-1268583 VAN RICHARD REULING WINT DE LAATSTE MIDFONDVLUCHT 

Het is 17 juli 2022 als we van de ergste schrik bekomen zijn. Bij de Vredesbode hebben een 

aantal liefhebbers corona waardoor de verslaglegging een poos op zich liet wachten. Richard 

had voor de vlucht van Dizy le Gros 11 duiven mee, die donderdagavond door Jan Tenback 

ingekorfd werden. Om 08.15 uur werden de duiven in Dizy de vrijheid gegeven voor een 

vlucht van bijna 300 km. Omdat de weduwnaars de laatste tijd niet zo goed afkwamen heeft 

Richard voor het eerst dit jaar getoond voordat de duiven ingekorfd werden. Na drie uur 

vliegen valt de 20-1268583 op de klep en de display geeft een tijd aan van 12.17,02 uur.  Drie 

minuten later heeft Richard drie duiven thuis die de 1e, 3e en 4e prijs voor zich opeisen.  

De -583 heeft als jaarling amper de selectie 

overleefd. Omdat hij uit goede ouders kwam mocht 

hij nog een jaartje blijven. Nu vliegt hij al 10 prijzen 

bij elkaar. De vader is van Hendrickx, de moeder is 

een samenkweek van de rassen Reuling-Marien. Als 

je al een groot aantal keren in het voetlicht gestaan 

hebt zijn er niet zoveel dingen die een lezer nog niet 

gelezen heeft. Toch heb ik een aanvulling: mineralen 

zijn heel belangrijk voor duiven. In de 

mineralenpoeder van Robaeys zitten alle 

ingrediënten die een duif nodig heeft, zoals piksteen, 

snoepzaad en grit. De 3e en 4e duif op de uitslag zijn 

nichtjes van de eersteprijswinnaar, ze hebben 

dezelfde doffer als vader. Omdat Richard nu als 

ZZP-er voor zichzelf begonnen is, komen de jonge 

duiven even op het tweede plan en worden ze op de 

natoer pas gespeeld. Als de  werkzaamheden het 

toelaten leert hij nu de jonge duiven op. 

Richard van harte gefeliciteerd met deze overwinning, een volgende keer kom ik graag weer 

even aan voor een mooie foto van een overwinnaar en een trotse eigenaar. 


