
In memoriam Henk Schoofs, Eersel 
 

 Het werken in onze loods bij het transport van onze 
geliefde duiven zal nooit meer hetzelfde zijn. Op 
maandag 28 december 2020 in de donkere dagen 
rond kerstmis kregen we het trieste bericht dat op 
66-jarige leeftijd Henk Schoofs uit ons midden is 
weggerukt. Henk was voor ons een zeer harde 
werker bij de werkzaamheden in de loods bij het 
overladen van de manden in de containers voor de 
losplaats en het voorzien van water aan de duiven 
tijdens transport, een van de meest belangrijke 
zaken bij het gereedmaken van de duiven voor 
transport naar de lossingsplaats. Hierbij moeten we 
niet vergeten dat voorafgaande aan dit harde werk, 
Henk al een dagtaak had vervuld in zijn vereniging. 

Ook zij verliezen een van hun steunpilaren, of het nu was om manden schoon te maken en 
klaar te zetten voor de volgende inmanding of werken achter de computer, ook in de 
vereniging was niets Henk te veel. Vanaf 2013 heeft Henk ons enorm geholpen en was vaak 
de harde werker tot in de kleine uurtjes. Hiervoor zijn we Henk veel dank verschuldigd. 
  
Henk is zoals dat heet in het harnas gestorven. Midden in het leven staand en genietend van 
al zijn duivenvrienden in Eersel kwam een plotseling einde aan het leven van Henk. Als 
organisatieman zette Henk iedere week weer een topprestatie neer voor zijn vereniging en 
voor onze afdeling, dus voor alle leden in het Oost-Brabantse. Niets was Henk wat dat 
betreft te veel en een beroep op Henk zijn capaciteiten werd altijd positief beantwoord. Het 
overlijden van Henk laat niet alleen diepe sporen na in onze organisatie en bij de vereniging 
in Eersel. Ook voor zijn familie moet het zo onverwachte overlijden tot een diepe schok en 
gevoel van ongeloof hebben geleid. Woorden schieten te kort als we geconfronteerd 
worden met dit onverwachte overlijden. Laten we hopen dat de positieve herinneringen die 
we allen koesteren wanneer we denken aan Henk ons en de familie van Henk kracht geven 
om door te gaan in zijn geest. 
  
Ons past alleen een enorm woord van dankbaarheid voor Henk, die wij als duivensport aan 
hem verschuldigd zijn. Wij zullen als organisatie door moeten gaan zonder zijn zeer 
deskundige steun en zullen het enorme gat dat hij achterlaat in zijn vereniging de 
Luchtreizigers en in zijn afdeling moeten proberen op te vullen. Dat zal niet makkelijk en 
misschien zelfs onmogelijk zijn. Nog groter moet het gat zijn voor zijn familie, die wij sterkte 
toewensen bij het verwerken van dit plotselinge verlies. 
  
Namens Afd. Oost Brabant 
Geert Schuurmans 
Voorzitter 
  
Namens PV Luchtreizigers Eersel 
Frans de Lau 
Voorzitter 
 


