
ALBERT MEULENBEEK WINT DE JONGE DUIVENVLUCHTVANUIT BIERGES 

Het was een rare gewaarwording dat zowel de jonge duivenvlucht als de 3e natoervlucht 

vandaag gelost werden in Bierges. Het heeft de verantwoordelijke mensen veel moeite gekost 

om de jonge- en de natoer duiven gescheiden in te korven en in de computer in te lezen. 

Hulde aan deze mensen. 

De dag begon in Didam al vroeg zonnig, terwijl het op de lossingsplaats nog bewolkt was. 

Om 08.50 uur gingen de kleppen veel eerder dan verwacht was open en vlogen 21000 duiven 

naar hun hok terug. Een vreemd feit is wel dat we in de vereniging de Vredesbode twee 

winnaars kennen vanuit Bierges.  

Voor de vierde keer ging ik naar Albert 

omdat zijn 22-8247916 voor de derde 

keer de hoofdprijs pakte in de 

Vredesbode in Didam. Een bijzondere 

prestatie voor een goede duif die naast de 

Jenny een ereplaats in de galerij verdient. 

Al twee maal schreef ik over deze 

bijzondere duif, het voederprogramma 

van Albert en de resultaten op de andere 

vluchten toen zijn vrouw Ans me op een 

idee bracht. “In al die reportages komt de 

naam Henk Kobessen terug, hoe heb je 

hem ontmoet?’ “Henk had de echte 

Koopmansduiven op het hok waar hij 

vele prijzen mee gewonnen heeft. Toen 

een ziekte hem parten ging spelen en hij 

niet meer kon praten, moest hij 

gedwongen zijn duiven weg doen. Omdat 

ik hem de laatste maanden goed 

geholpen had mocht ik een groot aantal 

duiven uitzoeken waaronder de Jenny, 

genoemd naar de vrouw van Henk Kobessen. De nazaten doen het nog steeds goed bij mij. 

Henk had een bijzondere gave, hij selecteerde streng en wist precies welk jong uit welke 

ouders kwam. Nog steeds hanteer ik zijn stelling: een jong moet goed aanvoelen, als jaarling 

veel ervaring opdoen en als tweejarige moet hij alle vluchten prijs kunnen vliegen.” Ondanks 

dat de rui zijn intrede gedaan heeft, staan zijn jonge duiven nog op minimaal vijf oude pennen 

na het verduisteren van 19.00-09.00 uur zonder bijlichten. Volgende week wil Albert op 

Troyes weer vlammen met zijn -916, een topduif bij uitstek. 

Albert, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze vierde overwinning bij de jonge 

duivenvluchten en bedankt voor je spontaniteit om het mij te vertellen.   


