
DE 22-8247916 WINT TWEEMAAL DE VLUCHT VANUIT BIERGES 

Een unicum als je tweemaal achter elkaar met dezelfde duif de wedstrijd vanuit Bierges wint. 

Het overkwam Albert Meulenbeek deze twee weken. Na duidelijk mindere prestaties op 

vitesse, midfond en eendaagse fond zijn de jonge duiven bij hem nu in topconditie. Op 

Heusden Zolder wint hij met de -915 en de -943 de eerste twee prijzen in de vereniging van 

de Vredesbode in Didam. Van de 24 jonge duiven heeft hij er 15 in de uitslag staan. Een week 

later op Tongeren wint hij met de -915 en de -916 de 2e en 3e prijs. Met 22 duiven mee staan 

er 11 in de uitslag. Dan krijgen we twee keer Bierges te vervliegen. Albert heeft 24 en 20 

duiven mee en hij wint met de -916 beide keren de hoofdprijs. Ook nu draait hij 50% van de 

jonge duiven in de prijzen. Hij is dit jaar begonnen met 35 jonge duiven te chippen, waarvan 

er op de oefenvluchten een paar achtergebleven zijn.  

Als we de afstamming van de jonge duiven eens 

bekijken komen we automatisch uit bij zijn 

stokpaardje, “de Jenny”, genoemd naar de vrouw van 

Henk Kobessen. Vele nazaten heeft deze duivin 

voorgebracht en ook de 3e en 4e lijn geven nog steeds 

goede duiven. Het ras Koopmans komt op vele 

stamkaarten voort ondanks dat Albert nooit bij 

Koopmans duiven gehaald heeft. Het is Henk 

Kobessen, die deze duiven in zijn bezit had. Doordat 

hij zijn duiven niet meer kon verzorgen, kreeg Albert 

een deel van deze duiven. Door kweken van duiven 

van Ferdinand Marien, Bert Wolf en Henk Neervoort 

heeft hij nu een stam opgebouwd waar hij jaren mee 

vooruit kan. De jonge duiven zitten nog in de schapjes 

of hoog op een paar latten in het hok waar gemakkelijk 

een 

broedschaal kan staan. Onder in het hok heeft 

Albert een aantal luikjes gemaakt die hij een paar 

uur voor het inmanden opent zodat de duiven er 

samen in kunnen kleuteren met een beetje stro als 

nestvulsel. “Ik ben geen dagelijkse krabber, maar 

ik probeer het wel plezierig voor de duiven te 

maken zodat ze graag in het hok wat te doen 

hebben”. Op de vraag waarom hij zo hard vliegt 

kreeg ik wel een heel uitgebreid antwoord. 

“Omdat ze de juiste mix krijgen van duivenvoer, 

t.w. Gerry Plus, Versega Laga zuivering, 

snoepzaad aangevuld met walnoten die ik maal. 

Bij een dierenarts kom ik niet vaak, ze verdienen 

aan je omdat je bijna altijd met een “potje” 

thuiskomt. Geloof me, ik heb een keer een duif 

gekocht, verder niet. Vaak kreeg ik of ruilde ik 

met goede liefhebbers duiven, die mij wel 

aanstonden en op deze manier kreeg ik een mooie 



stamopbouw en een vriend erbij waar mee te praten was.” Praten met Albert en Ans komt 

vaak het verleden ter sprake. Hoe de mentaliteit van de duivenliefhebber is veranderd door de 

jaren heen maar vooral ook het plezier bij het inkorven en afslaan van de klokken.  

Als je zo hard vliegt, mag je er ook een keer bij gaan zitten. 

Albert, van harte gefeliciteerd met deze twee overwinningen en ik denk dat ik de weg van de 

Meursweg nog wel een keer zal mogen rijden voor een reportage. 


