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Stephan en Bert Albers, Landgraaf
Dankzij subliem kweekmateriaal Generaalkampioen SOM 

Tekst en foto’s: Manfred Georges.
Deze twee hebben al veel meegemaakt op duivengebied. Veel liefhebbers zouden al snel 
gezegd hebben: “Zo, dat was het voor ons met de duiven”. In de nacht van 24 januari 
2005 is hun complete hok inclusief alle duiven in vlammen opgegaan. Liefhebbers, die 
zoiets meemaken kunnen dat in eerste instantie niet bevatten. Toch hebben deze twee 
zichzelf snel weer in de realiteit gevangen. De vraag of men nu wel of niet moest doorgaan 
bestond voor hun niet. Binnen 3 weken stond een nieuw hok weer op de oude plaats. 
Maar alleen een hok was te weinig, wat nog ontbrak waren de bewoners.

NIEUWE AANKOPEN
Op de dag van nu kan men met de pc snel op 
internet en kan men veel adequater reageren 
ook op duivengebied. Op ieder moment van 
het jaar staan er verkopen van duiven op het 
internet. Aanklikken en meebieden en aan 
het eind van de rit is men trotse eigenaar 
van een aantal nieuwe duiven, mits andere 
liefhebbers niet meer geboden hebben. 
Maar onze twee liefhebbers wilden op 
nummer zeker gaan en kochten eerste jonge 
duiven op hokken met een goede naam. Dit 
soort liefhebbers moet men niet opzoeken, 
het bestellen gaat allemaal per telefoon en 
bezorgd wordt uiteindelijk via koerierdienst. 
Zo verhuisden, naar Landgraaf, jonge 
duiven van:
Marcel Sangers uit Zutphen 14 stuks
Jos de Ridder uit Asperen 11 stuks
Vos Jennes uit Diest ook 11 stuks
Ze hadden overal 10 stuks besteld maar 
uiteindelijk ontvingen zij er 36 in plaats 
van 30 stuks. Deze werden gezamenlijk 
op één hok geplaatst en allen gespeeld. 
Toch zijn ze achteraf niet zo best met deze 
duiven geslaagd. Ze wijten dit aan het feit 
dat te veel verschillende jonge duiven bij 
elkaar zijn gezet en dat kwam een goede 
gezondheid niet ten goede. 
Snel waren ze het erover eens dat ze nog 
meer nieuwe duiven moesten kopen voor de 
kweek 2006. Er werd een bezoekje gemaakt 
aan Eijerkamp. Hier was Bert al vaker 
geweest en zo lag deze beslissing voor de 
hand. Excellente duiven met een pedigree 
van namen hadden ze besteld. Ondermeer: 
een dochter van Mister Bond, een zoon 
van Don Leo en 3 kleinkinderen van Silver 
Shadow.
Dat waren hun eerste aanwinsten. Al deze 
duiven waren van het ras, Van Loon uit 
Poppel. Aan Peter v. d. Merve in Dordrecht 
werd een bezoek gedaan. Dit bezoekje 
leverden 2 duiven op namelijk; een duif 
uit de Spike, een duif uit de Blauwe Crack. 
Ook deze duiven hebben hun oorspring bij 
Van Loon. 

Via het internet werd een kleindochter van 
de kleine Dirk van Koopmans via Arie van 
Andel uit Leeuwarden bemachtigd. Dat 
zijn al behoorlijke kalibers voor een goede 
kweek. Toch werden nog een paar aankopen 
gepland. Bij Jos Verhoeven & zn. in Goirle 
werden 3 jongen en één oude gekocht. Als 
er over deze 4 duiven gesproken wordt is het 
alleen maar lof wat men hoort. Helaas is een 
duif door een roofvogel gegrepen. Bij deze 
duiven was een kleinzoon van de beroemde 
Lowieke van Jan v de Pasch. Deze duiven 
werden via Internet gekocht. 
Een broer van Cor Leytens beroemde 
Lammert werd ook via Internet verkregen. 
Dit waren aanwinsten van Nederlandse 
origine. 
De laatste aanwinsten voor het kweekseizoen 
2008:
“Prima Bleu” Een directe zoon van Prima 
Vera, de best duivin die ooit in Nederland 
vloog? Maar liefst 10 x 1e prijs in groot 
verband. Samenkweek met Combinatie 
Hendriksen en Zoon uit Heelsum.
“Witstaart Jander” Een prachtige kleinzoon 
van “De Jander” 1e prijs Nat. Dax tegen 
meer dan 18000 duiven!
“Silver Chicago” Een kleinzoon van 
“Chicago” de wellicht beste van Loon 
kweker die ooit op de Eijerkamphokken zat. 
Tevens een kleinzoon van “Silver Shadow” 
die andere topkweker van van Loon.
In België waren ze ook op zoek naar 
kleinkinderen van de Kannibaal van Louis 
en Dirk van Dijk. Bij Louis Adriaens in 
Grobbendonk hebben ze een kleinzoon 
gevonden. Uit deze duiven moeten de 
nieuwe vliegduiven komen voor het normale 
programma. 

DUIVEN VOOR DE FOND
Zoon Bert is een voorstander voor de 
fond. Als men over fond praat is Bert 
veel enthousiaster dan vader Stephan. De 
laatste heeft daar zijn twijfels over. Voor de 
fond werden ook nieuwe duiven gekocht, 

namelijk 8 jongen via Piet den Vogel uit 
Oude Tongen. Daar zit de beroemde Monty 
Boy. Nazaten uit deze lijn zijn altijd goed 
voor succes. Ook bij stadsgenoot Fons van 
Ophuizen was men present. Hier werden 
6 jongen uit Rambo en Kleine Barcelona 
bijgehaald. Met deze fondduiven moet men 
meer geduld hebben en valt er nu nog niets 
over te zeggen. De tijd zal het uitwijzen. 
Maar hieruit is toch al geselecteerd. Later 
wordt nog duif bij Antoon van Hoge 
gekocht. Dat is een dochter uit de Asduif 
Barcelona van 1995 tot 1998. Een kanjer.

OUDE STAM 
Voor de brand hadden ze een wonderkoppel 
op het hok zitten. Alles wat uit deze eieren 
kwam vloog aan de top van het klassement. 
Zo hadden ze een duivin van dit koppel aan 
Jan Delnoije in Vijlen uitgeleend. Deze duif 
kwam weer terug op hun hok en met succes 
in de kweek. En… men kan het geloven of 
niet maar een half jaar na een vlucht kwam 
een doffer uit dit koppel terug. Deze was in 
2004 achtergebleven. Ook deze kwam op 
het kweekhok terecht. Een dochter uit hem 
vloog dit seizoen het kampioenschap bij de 
jongen. En daar heb je ze weer: de duiven 
uit het wonderkoppel! 
Het wonderkoppel was een doffer van Van 
Boxtel Kaatsheuvel en de duivin van M. 
Georges uit Landgraaf, uit de lijn geelogen 
van de Klak. Als jonge op dit hok gekocht. 
De doffer van Van Boxtel was een Van 
Loonduif. Dat is ook de reden van hun 
voorkeur voor nieuwe duiven van Van 
Loon. Sjaak Reulen uit Landgraaf had ook 
een duif uit de ‘goede rode lijn’ van hun 
hok. Helaas heeft Sjaak geen duiven meer. 
Maar deze duivin kwam ook weer terug 
voor de kweek. Zo zitten in hun kweekhok 
vele goede duiven die geweldige jonge 
duiven geven. Het succes laat zien dat ze 
gelijk hebben.
Dit seizoen zijn ze met 23 weduwnaars voor 
het gewone spel begonnen. Dit waren 11 
oude en 12 jarige van 2006. Deze 11 ouden 
zijn de eerder genoemde jonge duiven, die 
in 2005 met 36 stuk aangekocht werden. 
Van deze 36 zijn nu nog 11 stuks over. Bij 
strenge selectie is dit resultaat helemaal niet 
slecht. Op de gewone programmavluchten 
hebben ze het uitstekend gedaan. 

Op Chateauroux was het met 1, 2 en 3 in 
het samenspel. Alle trapjes van het podium 
werden bezet. Nou, nou petje af! Goede 
wijn behoeft geen krans. 
Toch hebben ze weer een strenge selectie 
toegepast: van de 12 jarige duiven zijn 
nog maar 2 stuks over. Er moet streng 
geselecteerd worden want de kweek vraagt 
naar nieuwe duiven, die het volgende 
seizoen ook weer goed doen.

FONDSPEL
Men kan geen 2 heren tegelijk dienen, zegt 
men. De fond is bij hun iets te kort geschoten. 
Maar daar zal in de toekomst meer aandacht 
aan besteed worden. Moeilijk is het tegen 
de fondspelers te concurreren die alléén 
maar fond spelen. Deze kunnen hun tijd 
geheel aan de fondduiven wijden. Toch is 
Bert overtuigd dat het in de nabije toekomst 
toch bergop gaat met hun fondspel. 

NA HET SEIZOEN
De vluchten zijn gedaan en snel wordt de 
selectie voor het volgende jaar gemaakt. 
Alles wat bij hun onder de maat gepresteerd 
heeft gaat weg. Er wordt niet naar 
afstamming gekeken maar naar geleverde 
vliegprestaties. Zo is men het snel met 
elkaar eens en het oude hok wordt met de 
jongen aangevuld tot 23 weduwnaars voor 
het volgende seizoen. Zo is het vlieghok 
weer compleet. 
Alle duivinnen die over blijven, komen op 
het jonge hok te zitten. De doffers vliegen 
ieder dag uit, behalve bij heel slecht weer. 
Dit is beter voor Stephan als hij het hok 
schoonmaakt, want alle stof moet vermeden 
worden. Duiven die gezond zijn zitten vol 
poeder dat deze stof veroorzaakt. 
In deze tijd wordt ruimengeling gevoerd en 
af en toe komt wat biergist over het voer. 
Tijdens de rui komt vaker Colombinethee in 
de drinkbak. In deze tijd worden alle duiven 
14 dagen lang met parastop behandeld. Dat 
is ieder jaar vaste prik. Wat goed is in hun 
ogen dat krijgt altijd een herhaling. 
Eind november, begin december, het komt 
niet zo nauw, gaat alles bij elkaar. Alle 
duiven worden van 4 tot 10 uur ’s avonds 
bijgelicht. De duiven zitten bij zoon Bert en 
vader Stephan moet ze compleet verzorgen. 
Bert verblijft overdag op zijn werk. 

Stephan en Bert Albers, de generalen van S.O.M.

De hokken en ook de omgeving ziet er allemaal goed verzorgd ui
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Stephan verzorgt de duiven totdat het donker 
wordt en voordat Bert thuis komt gaat het 
licht aan. ’s Avonds is Bert thuis en schakelt 
hij het licht weer uit. 
Ze willen het licht niet via een tijdschakelklok 
bedienen want hiermee hebben ze slechte 
ervaringen opgedaan. In voorbereiding op 
de kweek blijft het ruivoer van toepassing; 
het voer wordt niet naar kweek veranderd. 
Zoals het past worden de eieren van de 
kweek naar de vliegers verplaatst en 
beginnen de kwekers aan een nieuwe ronde. 
Alle jongen worden op een hok afgezet. 
De tweede ronde wordt op het hok ernaast 
afgezet en de deur tussen de 2 hokken gaat 
open, zodat het weer één hok is. Door het 
omleggen van de eieren zijn de jonge bijna/
slechts 14 dagen uit elkaar. 
De vliegdoffers blijven alleen op hun hok 
achter tot de eerste vlucht. Daarna worden 
ze de tweede keer gekoppeld en op minder 
dan 10 dagen eieren zijn ze weer op 
weduwschap. 
Dan worden ze ook tot aan het einde op 
weduwschap gespeeld. 
Begin van de week, tijdens de vluchten, is 
het altijd lepelwerk met het voeren. Vanaf 
woensdag kunnen ze zich zat eten. Er 
worden geen extra voergranen verstrekt. 
Om de 4 weken wordt iets gegeven tegen 
trichomonaise. And thats it! Bij problemen 
wordt de dokter bezocht en wordt gehandeld 
naar wat hij zegt. Geen extra’s. Alles blijft 
overzichtelijk en simpel. Wie meer van en 
over hun wil weten, die kan hun internetsite 
bezoeken. 
Hun adres is: www.albersduiven.nl

TOT SLOT
Als ‘toegift’ laten we u wat uitslagen zien, 
van afgelopen jaar, waarmee de combinatie 
het generaalkampioenschap binnenhaalde. 
Ook de kampioenschappen welke zij op hun 
conto schreven zullen we u niet onthouden. 

Uitslagen 2007 in de Kring:
Bourges: 184d. 1e, 2e, 3e, 20e, enz, 8/17
Breisach: 158d. 3e, 6e, 7e, 10e, enz, 10/25 
Isnes:  1411d. 20e, 21e, 29e, 41e enz, 
27/54 
Marche: 1419d.  2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 35e, 
52e enz, 27/56 
Bouillon: 1120d. 8e, 15e, 25e, 41e, 53e, 
65e, enz, 19/49 
Reims:  675d. 1e, 7e, 9e, 19e, 24, 35e enz, 
21/42 
Sezanne:  988d. 8e, 14e, 23e, 43e enz, 
14/50 
Sourdun:  491d. 10e, 15e, 22e, 42e, enz, 
14/28
Marche: 1145d. 8e, 10e, 13e, 15e, 18e, 19e 
enz, 26/31 

Kampioenschappen 2007:
In Vereniging:
1e Asduif Eendaagse Fond in vereniging.
2e Asduif Eendaagse Fond in vereniging
1e Asduif Jaarlingen in ver. met 
06-1477538
3e Asduif Vitesse Jongen met 07-1090050
1e Asduif Natour in verenig. met 
07-1090018
1e Asduif Jongen in verenig. met 
07-1090050
3e Asduif Midfond in ver. met 07-1090031
In de S.O.M. (Kring):
1e Generaalkampioen S.O.M. (Kring)
1+2 onaangewezen in SOM. (Kring)
1e Asduif eendaagse Fond ouden 
05-1568823
2e Asduif Eendaagse Fond ouden 
06-1477581
1e Hokkampioen Eendaagse Fond 
3e Asduif  jonge duiven met 07-1090050 
1e Asduif Natour  met 07-1090018 
3e Hokkampioen Natour 
In Afdeling Limburg 3000 leden:
5e Asduif Eendaagse Fond 
9e Hokkampioen Eendaagse Fond.  

 Toekomst 
Landgraaf

Vitesse oude   
1. K.Heidstra  1422155   
2. K.Heidstra  1757825   
3. Erkens-Zinken  1818215   
Midfond oude duiven    
1. G.v.d.Wijst   1785819
2. Erkens – Zinken  1268851
3. Erkens – Zinken   1818214
Eend. Fond oude duiven    
1. Albers & Zn.  1568823   
2. Albers & Zn.  1477581   
3. G.v.d.Wijst   1268566   
Duifkamp. oude duiven   
1. G.v.d.Wijst   1785819
2. Erkens – Zinken  1818214
3. Erkens – Zinken   1268831
Duifkamp. jarige duiven   
1. Albers & Zn   1477538    
2. M.Thomas   1478001   
3. K.Heidstra   1422155
Vitesse jonge duiven       
1. Erkens – Zinken   1089903   
2. G.v.d.Wijst   1058213   
3. Albers & Zn.  1090050   
Midfond jonge duiven    
1. W.Verwoert-Luurssen   1090118
2. G.v.d.Wijst   1058216
3. Albers & Zn.  1090031
Duifkamp. jonge duiven  
1. Albers & Zn.  1090050
2. W.Verwoert-Luurssen   1090118
3. G.v.d.Wijst   1058213    
Duifkamp. Natour     
1. Albers & Zn.   1090018   
2. Erkens – Zinken   1602718   
3. Erkens – Zinken  2127666   
Generaal meeste prijzen  
1. Erkens – Zinken  421
2. Albers & Zn.   347
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