In Memoriam Hans van den Berg
Afgelopen zondag 17 januari 2021 werden we geconfronteerd
met het onvermijdelijke bericht van het overlijden van Hans
van den Berg uit Uden op 78-jarige leeftijd. We wisten al
geruime tijd dat Hans zeer ernstig ziek was met geen uitzicht op
herstel, maar toch schrik je weer bij zo’n bericht. Hans was al
jaren de rekenaar en drukker van de uitslagen van onze
afdelingsconcoursen, waarmee hij eind jaren 80 begon in onze
toenmalige organisatie de Coöperatieve Vereniging
Automatiserings- en Dienstencentrum Oost Brabant. Jarenlang
heeft Hans hier ten behoeve van onze leden soms ondankbaar
werk gedaan, maar altijd stond bij hem de sportiviteit en het
eerlijke spel bovenaan. Was er een fout gemaakt, dan hielp
Hans met raad en daad om de duivenliefhebber niet de dupe te
laten worden van een fout in de vereniging. Dat was Hans, een
eenvoudig duivenliefhebber met het hart op de goede plaats.
Op Hans en zijn familie kon je altijd een beroep doen als je hulp nodig had. Zij hielpen menig
duivenliefhebber met goed advies. Wegens zijn werk bij ASML was hij verhuisd naar Hapert en lid
geworden bij de vereniging aldaar en had zijn geliefde regio Uden verlaten. Zijn werk voor onze
organisatie bleef en samen met zijn gezin heeft hij vele uitslagen berekend, gedrukt, gesorteerd en
aangeleverd bij ons postbedrijf. In goed overleg, zoals dat altijd was als je overlegde met Hans, zijn we
als afdeling overgegaan naar de Compuclub voor deze werkzaamheden. Hans bleef samen met Jan
Antonis een spil in onze eigen organisatie. Toen we in mei 2019 geconfronteerd werden met het
plotselinge overlijden van Jan Antonis stond Hans gesteund door zijn gezin meteen klaar om dit vele
werk over te nemen. Veel nut hebben we hier gehad van de deskundigheid van Hans, die vaak tot in
de kleine uurtjes voor ons paraat stond. Hans werd hiermee de spil in onze Commissie
Afdelingsconcoursen en medeorganisator van onze afdelingsmanifestatie. Ook toen hij naar zijn oude
omgeving Uden verhuisde en terugkeerde op het oude nest bleef hij dit werk voor alle leden met veel
voldoening verzorgen. We zijn de familie van den Berg hiervoor veel dank verschuldigd.
Het overlijden van Hans laat uiteraard diepe sporen na bij zijn familie en dan met name zijn vrouw
Heddy, met wie Hans de passie voor de duivenport deelde. Ook in onze duivensport laat zijn heengaan
zeer diepe sporen na. We zullen Hans herinneren als een gedreven postduivenliefhebber en vooral als
organisatieman met hart en oog voor alle details en het menselijk aspect in onze sport.
Op deze plek past alleen een enorm woord van dankbaarheid voor Hans, die wij als duivensport aan
hem verschuldigd zijn. Wij zullen als organisatie door moeten gaan zonder de zeer deskundige steun
van Hans. We zullen voor de tweede keer in korte tijd het enorme gat dat het overlijden van een
concourspenningmeester veroorzaakt moeten proberen op te vullen. Dat zal niet makkelijk en
misschien zelfs onmogelijk zijn. Nog groter moet het gat zijn voor zijn familie, die hun Pater Familias
verloren heeft. Hen wensen we namens de gehele duivensport en de vele vrienden van Hans heel veel
sterkte met het verwerken van dit verlies. Hans, bedankt en rust zacht.
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