
ALBERT MEULENBEEK WINT DE EERSTE JONGEDUIVENVLUCHT 

De dag is nog vroeg als Albert naar buiten kijkt hoe het weer is. Een kalme NO-wind zullen 

de jonge duiven moeten trotseren om hun hok te bereiken. De gezondheid laat hem een beetje 

in de steek. Hij is altijd een sportfiguur geweest maar wordt door corona geveld. Zijn 24 jonge 

duiven worden door Bert Wolf naar de Vredesbode gebracht zodat hij de eerste vlucht voor de 

jongen toch nog mee kan doen. Op de computer verschijnt het lossingsbericht dat de duiven 

om 09.00 uur gelost gaan worden in Heusden-Zolder, een vlucht van 115 km. Over anderhalf 

uur zal de eerste jonge duif wel landen denkt hij. In de verte verschijnen een aantal duiven die 

beslist op de Meursweg moeten zijn. Vier jonge duiven cirkelen boven het hok, maar ook een 

buizerd, die een nest heeft in de bomenrij op 25 meter achter de woning. Gelukkig twee 

duiven vallen op de plank en de display vermeld 10.42,30 en 10.42,32. Beide duiven, de 22-

8247915 en de 22-

8247943 zijn aan 

elkaar verwant. Ze 

komen uit duiven 

van dr. Marien, een 

aangekochte duif 

van Bert Wolf en 

van Henk Neervoort 

uit Doetinchem. “Ik 

ben met 38 jonge 

duiven begonnen en 

om de jonge duiven 

goed op te leren ben 

ik vaak met ze gaan 

rijden. In Pannerden, 

Kalkar en Goch etc. 

zijn de duiven 

gelost. Ook met de 

oefenvluchten van 

de vereniging heb ik ze ingekorfd. Toch verlies je jonge duiven door de hoogspanningsdraden 

en roofvogels. Coli heb ik niet gehad, want ik doe in het drinkwater teentjes knoflook dat 3 

weken lang met zuiver water aangevuld wordt.” Terugkijkend op het afgelopen seizoen is 

Albert niet tevreden. Dezelfde duiven, hetzelfde voer en begeleiding en toch presteren de 

duiven niet zoals hij graag had gewild.  “Ik kan de form die ik vorig jaar wel had op mijn hok 

niet bereiken”. In de uitslag staan 15 duiven van Albert Meulenbeek van de 24 duiven die hij 

ingekorfd had. Een prestatie op zich en misschien is dit het startschot om nog wat van het 

seizoen te maken.  

Albert, van harte gefeliciteerd met dit resultaat ook al kon je de felicitaties bij de club niet in 

ontvangst nemen.  


