
Vijftig jaar Autovlucht – Gouden Editie Orléans duivenwedstrijd 
  
 

 
 

Nu zaterdag is het zover. Dan wordt voor de vijftigste keer de 

Autoduivenvlucht uit Orléans gespeeld in onze provincie. De voorbij 49 
edities werd er steeds een wagen uitgespeeld op deze duivenwedstrijd, dé 

hoogmis voor de Limburgse duivenliefhebbers. 
Ook in dit jubileumjaar is er een bolide te winnen (Suzuki Baleno). 

Deze wedstrijd is uniek in de wereld, geen enkele organisatie heeft jaar na 
jaar zulk evenement kunnen organiseren.  
  
‘Den Orléans’ weerklinkt al decennialang in de volksmond. Een Limburgs 

pareltje die een hele weg heeft afgelegd: vlotte edities, recordaantallen, 
moeizame verlopen of zelfs uitgeweken naar Heidelberg. 
Door de band werd de Orléanswagen gewonnen door een modale, kleine 
liefhebber die volop de duivensport beoefent met het gezin. Orléans is en 

blijft een begrip dankzij de Limburgse duivensporters. We mogen als 
provincie gerust trots zijn op dit uniek gegeven. 
  
Haar ontstaan vinden we terug bij Het Belang van Limburg. In de winter 
van 1967 werden de hoofden bij elkaar gestoken om ‘iets’ bijzonders te 

doen voor de Limburgse Duivenliefhebbersgilde. In augustus 1968 werd 
geschiedenis geschreven: Dé Autovlucht werd voor de eerste maal 

gevlogen. Op maandag 5 augustus 1968 – na een dag wachten – werden 
er een kleine 9.000 Limburgse duiven in het station van Orléans gelost.  

Ondertussen maakten al meer dan één miljoen duiven de oversteek vanuit 
de Loirestreek. 

De afstand die deze luchtatleten dit jaar dienen te overbruggen: 407 

kilometer (Hasselt). 

Nu donderdag worden in de Limburgse duivenmaatschappijen de 
wedstrijdduiven ingemand. Het vertrek van het konvooi is op vrijdag 21 

juli – 12 uur – aan Sporthal Alverberg in Hasselt. Daar wordt het vijftigste 
Orléanskonvooi uitgewuifd. 

Zaterdag is dan hét moment, bij gunstig weer, worden de duiven gelost – 

dit jaar in Fay-aux-Loges (nabij Orléans). 
De vraag die nu op ieders lippen brandt: wie wint de vijftigste editie? 

Wiens duifje zal de sleutels meebrengen vanuit Orléans …? 
  
 



Speciaal voor de jarige Autovlucht brengt Het Belang van Limburg 
op donderdag 20 juli maar liefst vier unieke uitneembare pagina’s 

over deze heugelijke gebeurtenis. 
  
 

De organisatie voorziet dit jaar een busreis (gratis) zodat Limburgers, 

liefhebber of niet, op de eerste rij getuige kunnen zijn van deze 
historische lossing. Zij zullen de Limburgse duiven als ere-begeleiders in 

vrijheid stellen op zaterdag 22 juli. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op deze Orléansbus. Aanmelden kan op 

hbvlorleans@gmail.com en dit tot dinsdag 18 juli 18 uur. De gelukkigen 
worden persoonlijk op de hoogte gebracht. 
De bus vertrekt op vrijdag 21 juli omstreeks 15 uur op de parking van Het Belang van Limburg (Hasselt). De terugreis 
richting Hasselt is op zaterdag 22 juli (ook al zouden de duiven die dag niet gelost kunnen worden). Er worden 
broodjes, ontbijtkoeken, boterhammetjes, … voorzien. En overnachten (?), dat is op de comfortabele autobus... 
 
 

Met vriendelijke groeten 
  
David Kindt 
Orléansliefhebber 
0472 59 71 43 
  
  
Inkorving op donderdag 20 juli  
Vertrek op vrijdag 21 juli  12 uur stipt – Sporthal Alverberg, 

Herkenrodesingel 33 Hasselt 
Lossing op zaterdag 22 juli - Orléans (Fay-aux-Loges) 
 
 

  
https://www.youtube.com/watch?v=l-vNpassXNI 
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