
EEN ANDERE KIJK OP DE DUIVENSPORT VAN DE OVERWINNAAR OP 

BIERGES, ALBERT MEULENBEEK 
Toen ik zondag Albert Meulenbeek opbelde om een afspraak te maken, wist ik al dat het 

gesprek niet alleen over duiven maar ook hobby en respect zou gaan. Deze overwinnaar van 

de jonge-duivenvlucht vanuit Bierges, een sporter pur sang die de zeventig al gepasseerd is, 

gaf mij een kijk op het leven van vroeger 

en nu. 

Het is 15 augustus als ’s morgensvroeg 

menigeen uit het slaapkamerraam heeft 

gekeken naar het weer. Zouden de duiven 

op tijd gelost worden? Er stonden twee 

vluchten op het programma en op beide 

vluchten had Albert duiven mee. Het was 

heiig en de zon had zich nog niet laten 

zien. “Dat wordt een zware vlucht voor 

de jonge duiven als men wacht tot de 

nevel opgetrokken zal zijn”, denkt hij. 

Om  11.15 uur gaan de kleppen los in 

Bierges en bijna 18.000 duiven van de 

totale afdeling 9 vliegen hun warme 

thuishaven tegemoet. Een zacht ZW-

windje vergezelt hen om de 170 km te 

overbruggen. Na dik twee uur ziet Albert 

een duif boven de hoogspanningsdraden 

en een lokduifje vliegt naar de klep. Het 

is de 20- 1267552 die zich  om 13.24,49 

meldt op de display. De duif is van het Koopmanras uit de lijn van de Kleine Dirk, het ras dat 

vele goede nakomelingen voortgebracht heeft. De grootmoeder is een duif van Henk 

Kobessen, de Jenny, genoemd naar de vrouw van Henk. De -552 heeft tot nu toe al drie 

prijzen gewonnen en dat kunnen er best meer worden. Twee minuten later valt de tweede duif 

op de klep en in de Vredesbode in Didam zijn dat de 1e en de 3e prijs. ”Ik heb duiven voor de 

hobby, want ik heb altijd vee gehad waar ik voor zorgde. Jammer is dat tegenwoordig het 

plezier vaak ver te zoeken is, omdat we in een ik-wereld leven. Dat was vroeger wel anders. 

Ik denk hierbij aan Henk Kobessen en aan Henk Neervoort van de Kruisberg. We ruilden 

duiven uit van de beste koppels, zodat we alle drie beter gingen vliegen”. Ook in deze 

coronatijd kun je elkaar steunen. Niet op anderhalve meter maar door je bewondering uit te 

spreken voor de prestatie die een ander geleverd heeft.  

Albert en ook Ans, bedankt voor het gezellige uurtje keuvelen over duiven maar ook over de 

mensen die het in het verleden  goed met ons voor hadden.  


