
Internationale Topbonnenverkoop IFC Hoogerheide 2014  

Zondag 12 januari 2014 vanaf 13.30 uur  

Voorbiedingen www.toppigeons.nl 

 

Café Boulevard 

Raadhuisstraat 119 

Hoogerheide 

0164-612372 

Kooporders melden aan:  

Ronald Geerdink 06-53183866 of rg@advaita-advies.nl 

Na een zwaar, maar prachtig duivenjaar danken we de spelers, de sponsors en iedereen die heeft 

meegeholpen aan ons IFC Hoogerheide om alles weer in juiste banen te leiden. 

Het doel van ons IFC is het inkorfcentrum te zijn voor de liefhebbers van de zuidwesthoek van 

Nederland op de vluchten van de ZLU. We bieden iedereen een ijzersterk duivencentrum. Het 

bewijs hiervan is dat drie van onze liefhebbers 1e as duiven ZLU hebben van Agen, St. Vincent en 

Narbonne 2013! Deelnemers aan deze vluchten hebben in de zuidwest hoek van Nederland kans 

om hele vroege prijzen te pakken, zowel nationaal als internationaal. Afgelopen 2 jaar behaalden 

onze liefhebbers een 1e, 2e en 3e Nationaal! De beste duif van de ZLU in Nederland in 2013 vloog dit 

jaar in IFC Hoogerheide drie prijzen in de eerste 100 Nationaal. 

Daarom nodig ik ook u uit om in 2014 een start te maken aan deze verlengde eendaagse fond 

wedstrijden. De trend is dat steeds meer mensen kiezen voor deze wedstrijden, omdat ook de duif 

steeds beter en sneller wordt.  

Wij als inkorfcentrum zullen de kosten voor u zo gering mogelijk houden, daar kunt u van op aan! 

Niet alleen goed presteren, maar gezelligheid en ouderwetse verbroedering is voor ons een groot 

goed. Juist daarom is het aantal deelnemers in 2013 gegroeid van 43 naar 57. Een stijging van meer 

dan 30%.  

We hebben als IFC maar liefst 39 sponsoren die garant staan voor heel veel natura - en geldprijzen. 

Per wedstrijd vervliegen we deze prijzen waar u als deelnemer niet voor hoeft te betalen.  

We eindigen het seizoen, net na Perpignan, met een gezellige haringparty die we onze deelnemers 

aanbieden.  

De avond van de huldiging bieden we onze deelnemers, sponsors en vrienden van IFC Hoogerheide 

een gratis mosselmaaltijd  aan die o.l.v. Flip Steketee door 110 mensen wordt bijgewoond en als 

het gezelligste duivenfeest van het seizoen wordt beschouwd. We merken steeds meer dat 

mensen de geweldige ambiance zo uniek vinden dat hierdoor de stap naar de ZLU wedstrijden in 

IFC Hoogerheide snel wordt gemaakt. Ik hoop u komend duivenseizoen (wederom) te mogen 

verwelkomen.  

Dank hebben we ook voor de 32 schenkers van de bonnen en duiven die dit allemaal mede 

mogelijk maken. Deze mensen hebben voor de verkoop gewoon het beste geschonken. Heel vaak 

kregen we uit de beste duiven zonder dat we hier om vroegen. De opbrengsten komen ten goede 

van hun eigen inkorfcentrum en alles vloeit in en na het duivenseizoen weer terug naar de 

deelnemers. 

Wat vindt u in deze schitterende internationale verkoop? 



Kinderen uit: 1e Nationaal Perpignan Piet van Nijnatten 

                         1e en 5e Nationaal Dax ZLU Flip Steketee 

                         1e NPO Bergerac en 39e Nationaal Narbonne Bongers/Belleter 

                         2e Nationaal Narbonne en 30e Nat. Bordeaux ZLU, 5e As duif WHZB Jan Clarijs 

                         2e As duif ZLU Narbonne Hans Lindenberg  

                         7e Nationaal Perpignan Cees van Oers 

                         8e Nationaal St. Vincent Marco Poorters enzovoorts 

                          

 

Velen ook niet deelnemers dragen IFC Hoogerheide een warm hart toe zoals:  

Anton en Luci van der Wegen, Ko van Dommelen, Gebroeders Desbuquois, Piet de Vogel, Jos van 

Olmen, Jos Pepping, Ouwerkerk Dekkers, Jan Ernest, Danny de Voogd enzovoorts. Dank voor de 

geweldige schenkingen! 

Ik nodig u uit om op zondag 12 januari bij ons deze gezellige middag van verkoop en rad van 

fortuin mee te maken. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Tot dan! 

Namens het bestuur IFC Hoogerheide. 

Voorzitter Ronald Geerdink 

   

 

Louw van den Berg – Pieter Woord – Bennie de Vries Urk 

Het driemanschap van den Berg, Woord (zoon van wijlen Klaas Woord) en de Vries allen woonachtig 

in het noorden van het land bouwen aan een van de beste vliegploegen van Nederland. Klaas Woord 

en Bennie de Vries zijn bewezen namen op de grote fond en hebben met ras ondernemer Louw van 

den Berg, die vooral het kweken op zich neemt en de investeringen maakt een geweldige combinatie 

gevormd voor de toekomst! 

Louw van den Berg investeerde afgelopen jaren voor een godsvermogen in duiven van 

topliefhebbers zoals Willem van der Velden die reeds eerder een 1e en 4e nationaal Barcelona won. In 

2013 vloog Willem wederom de 2e nationaal Barcelona. Uit zijn ‘Annette’ die de 1e Nationaal 

Barcelona won heeft van den Berg afgelopen maand nog een kind gekocht. Verder is hij eigenaar van 

het beste van Nico Volkens, Vinkenborg, Wiel Cramers (lijn ‘Late Marseille’), verschillende kinderen 

van de ‘Vale Montauban’ van Ronald Geerdink, rechtstreekse kinderen van de ‘Dax’ en ‘Jonge 

Staaloger’ van Philip Geerdink en uit het beste van Ko van Dommelen. 

Dit driemanschap is eigenaar van de topvlieger en nog betere kweker de ‘Dakhaas’  13e – 23e -37e -

85e Nationaal en de ‘Geerdink doffer’ die een 4e en een 11e nationaal St. Vincent vloog! 

Deze mannen schenken een jonge duif 2014 in overleg uit hun kweekduiven. Wereldklasse!!! 

 

Dave van Bommel Kruiningen 

Dave heeft een relatief klein hok duiven (in 2013: 16 vliegduiven), welke gebaseerd is op duiven van 

Wim Muller, Steketee, Lazeroms, Cas van de Graaff & Zn, Ko van Dommelen en bloed uit de ‘Dolle’ 

lijn van M. van Geel. 



Ondanks weinig duiven zijn de prestaties fantastisch, oordeelt u zelf maar! 

2010 25e nationaal Bordeaux en 36e nationaal Marseille met 2 nestbroers. 

2011 Pau 3 op 4, Marseille IFC 3 op 4 met prijs 2-4-16, Perpignan IFC 3 op 3 prijs 3-7. 

2012 Bordeaux 2 op 3, Barcelona  IFC 3 op 3 prijs 6-18-19, St. Vincent 4 op 5, Perpignan IFC 2 op 3 

met prijs 10 en 26. 

2013 Pau 1 op 2, Barcelona 2 op 3, St. Vincent 2 op 2, Marseille 2 op 2, Narbonne jaarlingen 2 op 3 en 

Perpignan 2 op 3 

Van Bommel heeft maar liefst 4 nationale as duiven ZLU op zijn hok zitten, namelijk van Pau, St. 

Vincent, Marseille en Perpignan. De ‘Dalton’ werd  in 2013 1e nationale as duif ZLU Tarbes/St. Vincent 

over 4 jaar!!! Deze lijn valt op door de verschillende kopvliegers op eigen hok en bij anderen. 

Deze ‘Dalton’ is namelijk broer van de 8e nationaal Tarbes en 2e as duif afdeling Zeeland van J. van de 

Kleijn uit Tholen. De ‘Dalton’ is ook weer broer van ‘Bommel’ die bij dierenarts jan Konings de 4e 

nationaal Perpignan ZLU en de 75e nationaal Barcelona won. Hierdoor werd Konings in 2012 3e 

WESM kampioen! Dave van Bommel, de eigenaar van de nationale As duif St. Vincent ZLU over de 

afgelopen 4 jaar, schenkt een jonge duif 2014 van de kwekers in overleg!  

 

Jos Pepping Egmond aan den Hoef 

In 2013 was Jos Pepping de te kloppen man op de ZLU wedstrijden. Hij korfde 149 duiven inclusief 

jaarlingen in over alle ZLU vluchten en vloog 76 duiven in de prijzen. Over de oude duiven was het 

nog beter daar vloog hij 66 duiven in de prijzen van 111 ingekorfde duiven, oftewel 60%. 

De Pepping duif presteert vaak bijzonder goed indien er s ’avonds duiven doorkomen. Juist dan zijn 

deze duiven op hun best en laat nu de trend van de ZLU steeds meer die richting op gaan! 

Enkele voorbeelden van presteren in 2013: 

Prijzen in eerste 75 Nationaal ZLU 2013: 1-7-9-12-19-27-41-51-51-52-53-54-55-56-57-63-65-75. 

Van Nationaal Pau ZLU vloog Pepping tegen 3.124 duiven prijs  7-41-51-276-360-367-450-470-626-

635-655-737 15 mee 12 prijzen. 

Van Nationaal ZLU Agen jaarlingen tegen 4.386 duiven  prijs 1(ook 1e prijs Internationaal)-9-27-75-

204-395-406-442-502-533-722-877-985 38 mee 13 prijzen. 

Nationaal Agen ZLU Oude duiven tegen 6.116 duiven prijs 12-51-52-53-54-55-56-57-245-440-520-

1.289-1.487 22 mee 13 prijzen. 

De zwaarste wedstrijd van het jaar nationaal ZLU St.Vincent  tegen 3.294 duiven 

Prijs 19-65-112-250-334-569-645 12 mee 7 prijzen.  

Tenslotte nationaal ZLU Perpignan tegen 4.978 duiven prijs 63-206-219-229-250-376-445-538-641-

858-865-1.071-1.091-1.117-1.168-1.181 27 mee 16 prijzen 

In Nationaal sector 2 middaglossing Bergerac tegen 6.811 duiven prijs 9-12 enzovoorts. 

Jos Pepping schenkt een jonge duif 2014! Wereldklasse!  

 

Ronald Geerdink Hoogerheide 

Ronald Geerdink verhuisde in 2012 van Haarlem naar Hoogerheide. Zijn basisduiven, lijn ‘Late 

Marseille’ x ‘Sarina’ gebr. Hagens werden natuurlijk behouden en vormen de basis van het kweek 

hok. Ronald is eigenaar van de ‘Vale Montauban’ die 3 keer Teletekst won en provinciaal prijs 3-5-5-



15-20-24 tegen gemiddeld 2.000 duiven. Maar ook ‘zoon Sarina’ die vader is van drie teletekstduiven. 

Geerdink investeerde in het beste van Nederland en kocht zoon 1e nationaal Narbonne, dochter 3e 

nationaal Pau, uit de’ Vuile Valse’, ‘de Brander’, ‘de Dunne Broer’ allen topduiven van Ko van 

Dommelen. 

Hierbij investeerde hij door een hele ronde duiven te kopen bij Jos Pepping de 1e internationale 

winnaar Agen 2013. Deze duiven worden op het kweek hok gekruist aan kinderen  ‘Blueboy’ 1e 

nationale as duif Narbonne Philip Geerdink, duiven van Batenburg van der Merwe, Nico Volkens, Jelle 

Jellema en Cor de Heijde.  

Ronald schenkt iets unieks, namelijk uit de zoon 1e nationaal Narbonne Ko van Dommelen gekruist 

tegen dochter ‘Stien’, beste vlieger van Jos Pepping. De ‘Stien’ vloog 15e nat. St. Vincent, 17e nat. 

Tarbes, 30e nat. Montauban, 42e nat. Bordeaux, 53e nat. St.Vincent en was hiermee beste 

overnachtduif boven de rivieren van 2008, 2009 en 2010. De ‘Stien’ is vader van de 13e nationaal 

Marseille en grootvader van de 3e nationaal St. Vincent ZLU 2013 en 1e nationaal duivinnen.  

Bon jonge duif 2014, uit zoon 1e Nat. Narbonne Ko van Dommelen x dochter Stien Jos Pepping! 

 

 

Johan van der Veeken Roosendaal 

Johan schenkt normaal geen bonnen of duiven, maar geeft veel liever een financiële bijdrage. Voor 

het IFC Hoogerheide maakt hij een uitzondering en laat u kiezen uit zijn drie beste duiven en dan nog 

wel eerste ronde! Johan van der Veeken speelt al jaren hard en heeft een klein maar sterke 

duivenstammetje. Oordeelt u zelf maar! 

2013 Pau IFC Hoogerheide prijs 1-7-15, 3 uit 4 in de prijzen. Nationaal prijs 72 en 161 enz. 

2013 Barcelona IFC Hoogerheide 2-7-9 enzovoorts. 7 van de 8 in de prijzen. Nationaal prijs 44-339-

430-1411-1448 en 1651. Geweldige prestatie van superzware Barcelona!!! 

2013 St. Vincent IFC Hoogerheide 6-11,  4 uit 4 Nationaal 132 en 347 enz. 

2013 Marseille IFC Hoogerheide 8-18, 2 uit 2 Nationaal prijs 243 enz. 

2013 Narbonne IFC Hoogerheide 2e prijs en Nationaal 16e prijs! 

Johan van der Veeken laat u kiezen uit zijn topduiven, zoals de 11-3051531 die o.a. in 2013 de 16e 

Nationaal Narbonne won. Of de 2010-3039078 won in 2013 72e Nationaal Pau en de 132e Nationaal 

St.Vincent. Of de super 95 die o.a. de 43e Nationaal Perpignan won in 2012, de 161e Nationaal Pau en 

de 347e Nationaal St.Vincent enzovoorts. 

Bon jonge duif 2014. Uniek zelden komen duiven van van der Veeken in verkoop!!! 

 

Marco Poorters Bergen op Zoom 

Over talenten gesproken. Marco poorters besloot zijn duiven niet meer op de middaglossingen te 

spelen en maakte een start met de ZLU wedstrijden. Een geweldig tweejarig duivinnetje zorgde voor 

een weergaloze prestatie door op de zwaarste wedstrijd van het seizoen, namelijk St. Vincent de 1e 

prijs te winnen in het IFC Hoogerheide tegen 144 duiven. Nationaal was dit goed voor de 8e prijs en 

bij de duivinnen de 3e Nationaal. Internationaal de 8e bij de duivinnen. 

Marco Poorters is vriend van Ronald Geerdink en bekwam in 2013 10 duiven van zijn kweek en     



vliegduiven. Verder heeft Poorters duiven van superkampioen Ko van Dommelen en Hans Knetsch 

Katwijk aan de Rijn.  

Een kleine liefhebber, maar wel één die geïnvesteerd heeft op de beste hokken van Nederland! 

Van deze melker gaan we zeker nog heel veel horen. 

Marco Poorters schenkt speciaal voor het IFC Hoogerheide een jonge duif 2014 uit de 8e Nationaal 

St. Vincent ZLU2013! Een prachtschenking!  

 

Cees van Oers Heerle 

De naam van Oers is al jaar en dag een begrip in de postduivensport. Cees van Oers is een speler van 

de middag en ochtendlossingen. Grote bekendheid kreeg Cees door zijn topprestaties van Barcelona. 

Veel vroege prijzen zorgde er voor dat je de naam van Oers vaak tussen de grote kampioenschappen 

ziet staan. 

In 2012 en 2013 enkele prestaties van deze topmelker. 

2012 Pau 33 Nationaal  

2012 Narbonne 30e Nationaal 

2012 Limoges middaglossing 1e ZUF en 3e NPO 

2013 St. Vincent middaglossing afdeling 10-16-84 2.947 duiven  

2013 Perpignan 7e Nationaal 

Juist kopduiven weet Cees van Oers te pakken en dit zag ik ook terug bij andere liefhebbers die 

duiven van Cees van Oers hebben aangeschaft. 

Cees schenkt voor zijn IFC Hoogerheide een jonge duif 2014 uit de 7e Nationaal Perpignan 2013!! 

 

Jan Ernest Steenbergen 

Jan Ernest bezit één van de beste vlieghokken van Nederland dat is inmiddels wel duidelijk. 

Maar weinigen hebben andere liefhebbers zo op de kaart gezet als de stam Jan Ernest.  Ik denk aan 

Barcelonawinnaar van Houten, Jan Geerdink 2 x in eerste 75 nationaal Barcelona, Cees van Oers 3e 

Barcelonaduif ZLU, Cees van Heijst 1e nationaal Dax en 3 Nationaal St.Vincent 50% Jan Ernest,  Auke 

Smid 5e Nationaal Barcelona 2008, Walter van der Meulen 4e Nationaal Barcelona 2006, 2007 

Herman van Helmond 1e Internationaal Bordeaux enzovoorts. 

Zelf speelt Jan met zijn duiven zeer hard en is jaarlijks op de middaglossingen een van de besten in de 

ZUF.   

In 2010 5e en 28e Nationaal Tarbes 7.490 duiven, 8e Nationaal Bergerac 16.041 duiven, 62e Nationaal 

Pau 2.657 duiven. 2011 ZUF Bergerac 844 d. 1e, Dax ZUF 472 d. 6e en 8e, Bordeaux ZUF 867 d. 24e, 26e 

en 36e. In 2012 9e St. Vincent 3.468 duiven, Dax ZUF 521 d. 1e. In 2013 Dax ZUF 364 d. 5e, Cahors ZUF  

597 d. 17e en 24e en Tarbes ZUF 462 d. 5e prijs. Op 85 jarige leeftijd nog steeds topprestaties!!! 

Jan schenkt een koppel eieren 2014 in overleg. Voor wie deze kans twee supers te verkrijgen van 

Jan Ernest? 

 

Piet de Vogel Oude-Tonge 



Piet de Vogel bezit zelf één der sterkste kweekcentra voor de zware fond. 

Al jaar en dag is Piet de Vogel bekend van topduiven zoals de “Paarsborst” en de “Escobar” van Ko 

van Dommelen. Door al jaren te investeren in topduiven en hele goede stammen die gebaseerd zijn 

op het Aarden ras presteert de Vogel al jaren keihard. Over de afgelopen jaren enkele voorbeelden 

van duiven in de eerste 100 Nationaal van de ZLU ochtendwedstrijden. 

2010 St. Vincent 43 Nat. 

2010 Bordeaux jaarlingen 13 en 65 Nat. en Bordeaux oud 73 Nat. 

2010 Barcelona 16 Nat. 

2010 Tarbes 94 Nat 

2010 Marseille 31 en 66 Nat. 

2011 Pau 46 Nat. 

2011 Bordeaux jaarlingen 2 Nat. 

2011 Narbonne 8 Nat. 

2012 Perpignan 48 Nat. 

2013 Marseille 43 Nat. 

2013 Narbonne 6-9-55 en 72 Nat. 

2013 Perpignan 46 Nat. 

Ook op de middaglossingen de te kloppen man met o.a. 2e Nat. Mont de Marsan, 6e Nat. Cahors, 9e 

Nat. St.Vincent, 11 nat. St. Vincent enzovoorts. Door deze geweldige prestaties werd Piet de Vogel 1e 

kampioen Noord en Zuid Holland! Piet schenkt voor het IFC Hoogerheide een jonge duif 2014 uit zijn 

super kweek hok.  

Alleen het beste is goed genoeg! Topvlieger Piet de Vogel schenkt een bon voor een jonge duif 

2014 van zijn kwekers!!!  

 

Philip Geerdink Hoogerheide 

Over de laatste 5 jaar het meest bepalende hok van IFC Hoogerheide. Werd de afgelopen jaren met 

zijn Aardenduiven 3 x tweede kampioen en twee x eerste kampioen van Het internationaal 

inkorfcentrum. Met slechts 36 weduwnaars speelt Philip al jaren bij de besten van Nederland op de 

ochtendlossingen. Ze noemen hem ook niet voor niks `mister Perpignan`. En niemand speelt beter op 

deze wedstrijd dan Philip Geerdink! Met gemiddeld 10 duiven mee de volgende kopprijzen over de 

laatste 5 jaar Perpignan:  

Perpignan 2009: 53e en 136e enz. Nationaal 

Perpignan 2010: 27e -71e – 84e – 162e enz. Nationaal    

Perpignan 2011: 46e – 134e enz. Nationaal  

Perpignan 2012: 3e – 146e enz. Nationaal  

Perpignan 2013: 29e – 35e – 81e – 83e – 120e enz. Nationaal  

Een ander voorbeeld is Narbonne afgelopen vijf jaar. 2009: 116e ,2010: 198e , 2011: 93e, 2012: 60e, 

2013: 57e Nationaal! 

Dit kwalitatief sterke hok heeft op ZLU niveau na Ko van Dommelen de meeste As- duiven bij de ZLU. 

Onder andere eerste as-duif Narbonne over drie jaar met Blueboy! In 2011 werd Philip 6e Nationale 

Marathon en in 2012 8e Nationale Marathon kampioen! Over goed presteren gesproken.  

Zijn wereldberoemde “Zwarte Dax” vloog zelf 3-10 en 30 Nationaal en is vader en grootvader van 2 

Nationale overwinningen!  Philip Geerdink kweekt al jaar en dag uit zijn kwekers  zijn beste 



vliegduiven. Daarom geeft hij u de kans iets te bemachtigen uit zijn super kweekhok.  Een bon voor 

een jonge duif of een koppel eieren (in overleg) in de zomer 2014. Klasse!!! 

 

Hans Lindenberg Yerseke 

Vader Hans Lindenberg en zoon John Lindenberg zijn graag geziene mensen in het inkorfcentrum 

Hoogerheide. Mensen die een ander wat gunnen en zelf al jaar en dag keihard spelen op de 

ochtendlossingen. Dit jaar onaangewezen kampioen IFC Hoogerheide! Deze nestspelers vlogen de 

afgelopen jaren veel kopprijzen, in 2011: 99e Nat. Pau, 9e – 79e – 109e Nat. Bordeaux jrl,  44e – 110e 

Nat. Bordeaux Oud, 55e – 102e en 107e Nat. Tarbes en 17e - 114e Nat. Narbonne.  

2012: 12e – 116e – 174e Nat. Narbonne, 103e Nat. St. Vincent, 114e Nat. Bordeaux Oud en 13e - 95e 

Nat Perpignan. 

2013: 165e Nat. Pau, 136e Nat. Narbonne, 60e Nat. Marseille, 192e Nat. St. Vincent, 86e – 147e – 183e 

Nat. Perpignan. Dus 10 x top 100 Nationaal met gemiddeld 12 duiven in concours! 

De schenking is fantastisch en uniek voor deze verkoop!!!  

Een jonge duif 2013 uit de 2e As-duif Narbonne over drie jaar. De vader van deze schenking vloog: 

183e Nat. Narbonne 2010, 17e Nat. Narbonne 2011, 201e Nat. Narbonne 2012 en ook nog eens 44e 

Nat. Bordeaux 2011. 

Moeder van deze schenking komt uit dochter “Orion” x “Mirna” van topspeler Jelle Jellema! 

Voor wie deze jonge doffer 2013 uit 1e as duif IFC en 2e As-duif ZLU Narbonne! 

 

Bongers/Belleter Nispen 

Twan Bongers won enkele jaren geleden Internationaal Perpignan en besloot door drukke 

werkzaamheden zelf te stoppen met de duivensport op eigen erf. Hij sloot af in 2011 met Barcelona 

Nationaal prijs 45-59-98-159-198 enz. en Perpignan 8-30-43-67-168-182 enzovoorts. Hierna 

benaderde hij enkele topspelers om onder combinatie te gaan spelen. Frans Belleter speelde al jaren 

kopprijzen van de ZLU en zo ontstond de combinatie Bongers/Belleter en die hebben in 2013 een 

onvoorstelbare start gemaakt op de middag en ochtendlossingen. 

Van Agen ZLU zette Frans Belleter 47 jaarlingen mee en 23 wonnen er prijs te weten: 13 – 16 – 39 – 

79 – 80 – 126 – 148 enz. Nationaal! De eerste liefhebber met vijf jaarlingen van Nederland en ook 

nog eens prijs 1 t/m 5 in het IFC Hoogerheide. Daarna met slechts 14 jaarlingen naar Narbonne en 

wederom werd de 1e prijs gewonnen in het IFC Hoogerheide en de 12e Nationaal! Bongers-Geurts uit 

Klimmen vliegt op Narbonne ZLU met 5 jaarlingen prijs 49-84-127-145 en 204 Nationaal! 

Bongers/Belleter winnen dus in het eerste vliegjaar met louter jaarlingen drie ZLU bokalen, wat een 

start!! 

Bij de middaglossingen werd op Bergerac 60 jaarlingen gekorfd en vlogen 28 hiervan prijs. 

Het was in dit NPO concours van Bergerac tegen 3.363 duiven een waar duivenfestijn. Allereerst was 

daar de overwinning met de 02-1775469. De prijzen waren:  1 – 10 – 20 – 59 – 80 – 122 – 144 – 151 -

174 – 175 – 179  enzovoorts. 2013 was het jaar van de jaarlingen. Wat staat Nederland te wachten in 

2014 met twee jarige duiven? 

Voor het IFC Hoogerheide schenkt Bongers/Belleter een koppel eieren uit de NPO overwinnaar van 

Bergerac die niet alleen de 1e prijs Bergerac won, maar ook nog eens de 39e Nationaal Agen en 133e 



van Bourges NPO tegen 7.209 duiven!  

Voor wie een koppel eieren 2014 uit misschien wel de beste jaarling van de marathon van 

Nederland?!?  

 

Piet van Nijnatten Roosendaal 

Piet van Nijnatten speelt al jaren in het IFC Hoogerheide en draagt zijn eigen inkorfcentrum een 

warm hard toe. Internationaal werd Piet van Nijnatten beroemd door in 2012 Nationaal Marathon 

kampioen te worden van Nederland. Alleen de hele groten van de Nederlandse duivensport weten 

dit kampioenschap te winnen. 

2012 werd onvoorstelbaar afgesloten door op vrijdag 3 augustus om 20.21.53 een vale doffer te 

klokken. Na lang wachten kreeg Piet de bevestiging “den Joost” vloog de 1e Nationaal Perpignan. 

Deze geweldige doffer was niet aan zijn proefstuk toe en werd hierna natuurlijk op het kweekhok 

geplaatst. 

Juist daar Piet van Nijnatten geniet van zijn IFC Hoogerheide en denk hierbij aan de prijsuitreiking en 

gratis mosselavond, de haringparty, de gratis ereprijzen en geld prijzen per wedstrijd en de 39 

sponsors die dit allemaal mogelijk maken, dat ook Piet besloot een jonge duif rechtstreeks uit de 1e 

Nationaal Perpignan te schenken!  

Voor u kopers een geweldige mogelijkheid. “den Joost” is een nakomeling van de “Sarina” van Gebr. 

Hagens uit Achthuizen. “De Sarina” vloog de 1e Internationaal Barcelona duivinnen en was de beste 

duif over drie jaar van Barcelona bij de ZLU! Goed komt uit goed en dat heeft “den Joost” bewezen! 

Jonge duif 2013 uit 1e Nationaal Perpignan!!!  

 

Emiel Audenaerde Brasschaat 

Met duiven leren en omgaan hoef je Emiel Audenaerde niet te leren, alleen de leeftijd en ook de 

gezondheid spelen op dit moment een grote rol. Al jaren bestuurslid van Colombe Joyeuse, de 

organisatie die al jaar en dag Internationaal Pau organiseert en sponsor is van IFC Hoogerheide. 

Emiel heeft hele goede duiven en hier zijn voorbeelden te over!  

Ouwerkerk Dekkers heeft een super kweekduivin van Emiel Audenaerde. Zo ook Constant Denisse 

die met duiven van nestor Emiel buitengewoon goed presteert  en ook eerder genoemde van der 

Schraelen en zoon. 

In Nederland speelt Flip Steketee uit Yerseke sterk met de duiven van Audenaerde. Op zichzelf ook 

logisch daar Emiel Audenaerde eigenaar is van het beste van Roger Florizoone en Wijnands en zoon 

uit Maastricht. Wijnands had in 2011 en 2013 de beste duif WHZB op de ZLU. Pure klasse dus dat 

Audenaerde op zijn hok heeft zitten. De super “Lambada” was hier een voorbeeld van de eclatante 

klasse van het hok Audeaerde. Dank Emiel voor je schenking van een duif 2013 die in de zaal 

aanwezig zal zijn! Het beste van Florizoone en Wijnands en zoon!!! 

 

Michel Wouters Brasschaat 



Als je op het goede spoor wordt gezet dan zal de trein vanzelf wel gaan rijden. Zo ook in de 

postduivensport, want dat zal zeker gebeuren met Michel Wouters. Aan de basis van het hok 

Wouters staan de duiven van buurman Ouwerkerk Dekkers. De mannen die een 1e Nationaal St. 

Vincent wonnen en een meesterlijke uitslag maakte van een van de zwaarste Barcelona ’s van de 

afgelopen 25 jaar. Ja als je zo goed geholpen bent met duiven van het allerbeste van Ouwerkerk 

Dekkers dan is het alleen een kwestie van geduld en tijd. 2013 was een goede aanzet voor komend 

duivenseizoen waar Michel reeds goede resultaten behaalde. 

Dit geeft vertrouwen voor de toekomst! 

Voor degenen die Barcelona als belangrijkste wedstrijd van het jaar zien is dit een investering in de 

toekomst. Via Michel Wouters het ras Ouwerkerk Dekkers hier te koop!!! 

 

Jos van Olmen Broechem België 

Over kleine en goed presterende hokken gesproken kom je in België al snel uit bij Jos van Olmen uit 

Broechem. Jos speelde in 2012 het eerste as duif kampioenschap in België op de grote fond! Deze 

krachtpatser maakt onderdeel uit van een hele kleine duivenkolonie van 43 duiven inclusief 

jaarlingen.  

In 2012 won Jos van Olmen de 1e Nationaal Montauban, maar ook 4 x provinciale zege in Antwerpen. 

Namelijk van Pau, Montauban, Narbonne en Perpignan provinciaal winnaar.  

Zeven x de eerste prijs in het IFC St. Job. In 2013 vloog Jos met zijn 1e Nationale as- duif de 

provinciale overwinning van Limoges! De “Super Blauwe” van Jos van Olmen vloog de 1e prijs 

provinciaal van Cahors in 2009 en in 2010. Hierna de 2e provinciaal van Perpignan in 2011 en de 1e 

van Pau in 2012. Wat een geweldige kopvlieger is dat. 

Daar IFC Hoogerheide al jaren een samenspel en vriendschapsspel heeft met de sterspelers van 

St.Job schenkt Jos van Olmen een bon aan IFC Hoogerheide. In dit samenspel zitten ook topspelers 

zoals Jos Joosen en de gelouterde combinatie Ouwerkerk Dekkers. 

Jos van Olmen schenkt of een jonge duif of een koppel eieren uit 2014 in overleg. Jos bedankt!!!  

 

Combinatie van Ouwerkerk-Dekkers Brasschaat België 

Jacques en Irene houden van duiven en dit is terug te zien in de prestaties. 

Sinds 1996 investeerden ze bij de beste hokken van Europa en kochten duiven van Jos Thoné, Anton 

en Lucie van der Wegen, Koopman, Chris Hebberecht, Roger Florizoone enzovoorts. Duiven met 

karakter die kunnen excelleren van de ochtendlossingen zoals koninginnevlucht Barcelona, maar ook 

van de lange eendaagse fond wedstrijden. Want we weten de duivensport wordt gaat steeds sneller. 

Met deze gedachte wordt vormgegeven aan de stam Ouwerkerk Dekkers en resultaten lieten niet 

lang op zich wachten. De 1e Nationaal St. Vincent jaarlingen werd gewonnen in 2007 tegen 8.967 

duiven, de 1e Nat. St. Vincent met “Miss. St. Vincent” tegen 5.101 duiven, de 9e Nat. Barcelona met 

“Poco Zeppelin”, de 3e Nat. Perpignan met de “Ballon” de 1e Int. Perpignan jaarlingen enzovoorts. 

Steeds sterker wordt er gespeeld van Barcelona met vooral het van der Wegen bloed in de aderen. 



Veel kopprijzen werden er behaald en de zware wedstrijd van 2013 was fenomenaal voor deze 

topkampioenen. Tegen 10.542 duiven werden de volgende prijzen behaald: 14,24,144,162,199,294 

Nationaal. Van de 66 duiven vlogen er 39 duiven zich in de prijzen!!! Wie deed dit beter? 

Voor ons IFC schenken deze bijzonder fijne liefhebbers een bon voor een jonge duif 2014!  

Voor wie deze duif van Barcelonaspecialist Ouwerkerk Dekkers Brasschaat! 

 

Christ Musters Hoogerheide 

Over de jaren genomen de liefhebber die inkorft bij IFC Hoogerheide met de meeste eerste generaal 

kampioenschappen: Christ Musters! Gemiddeld schenkt Christ Musters erg weinig bonnen, maar aan 

IFC Hoogerheide dan toch zeker wel. Christ is de man die zorgt dat operationeel voor het inkorven en 

uitslaan alles goed verloopt, de grote werker achter IFC Hoogerheide. 

Christ is buiten werker een hele goede speler op de ochtendlossingen. De van der Wegens bij 

Musters hebben bewijsbare kweekwaarde. Een voorbeeld is natuurlijk de wereldberoemde 

“Samurai” van Bram Walpot die excelleerde op Barcelona en o.a. de 1e Nationaal Barcelona won. 

Beide ouders via Christ Musters.  Andere namen van goed spelende hokken met Christ zijn duiven 

zijn o.a. Paul en Dave Vets uit het Belgische Broechem en Francois Struyf. 

Christ vloog afgelopen drie jaar vroeg van: Marseille 41e Nationaal, Perpignan 84e Nationaal, 

Narbonne 25e Nationaal, Narbonne 13e en 21e Nationaal. Christ is eigenaar van de As duif ZLU 

Bordeaux over 5 jaar. Een echte klasbak van een weduwnaar! 

Christ Musters schenkt een bon voor een jonge duif 2014. Uitkiezen van kwekers of beste 

vliegers!!!   

    

Francois Struyf Zandvliet België 

Een van de beste liefhebbers van België en de provincie Antwerpen is Francois Struyf uit Zandvliet, 

een plaatsje net over de Nederlandse grens. Francois werd in 2006 Nationaal kampioen van België 

van de grote fond. Een man die de afgelopen 10 jaar provinciale overwinningen haalde op Cahors (2 

x), Pau (2x), Bordeaux (2x), Dax, Perpignan en Barcelona. Frans is ook winnaar van de Euro Diamond 

Pigeon Club, dat een internationaal kampioenschap is op de ochtendlossingen. 

De duiven komen van een aantal Belgische grootheden zoals Wijlen Pol Bostijn, maar ook 

Brugemann, A.P. Overwater, Brinkman en Christ Musters hebben hele goede duiven gegeven bij 

Frans Struyf. In de bekende Flying Club werd Frans in 2013 2e kampioen grote Fond jaarlingen en 8e 

Marathon. 

Goed vliegen zit Frans Stuyf in het bloed. Zo won hij in 2011 de 5e Nationaal Barcelona met slechts 

enkele weduwnaars mee. Deze kampioen geeft voor IFC Hoogerheide een jonge duif 2014 en dan 

wel uit de kwekers.  

Jonge duif 2014 uit kwekers Nationaal kampioen Frans Struyf! 



 

Frans van der Schraelen Ranst België 

Frans van der Schraelen speelt vanuit St. Job tegen sterke liefhebbers zoals, Jos Joosen, Jos van 

Olmen, Francois Struyf, Frans Bungeneers en Ouwerkerk Dekkers.  

Steeds sterker profileert dit hok zich op de ochtendlossingen. In 2013 als enige liefhebber bij de 

kampioenen zowel aangewezen als onaangewezen van het gezamenlijk kampioenschap St. 

Job/Hoogerheide. Derde kampioen aangewezen als onaangewezen!  

Sterke prestaties van Brive 11.130 duiven prijs 8, Barcelona 2013 88e Nationaal en 4 van de 8 duiven 

in de prijzen, 52e en 73e Nationaal Orange zone B enzovoorts. Goede duiven van Frans zorgden bij 

Gouden Vleugel winnaar Frans Bungeneers eerder voor een provinciale overwinning. 

Zo ziet je dat de klasse van deze duiven ook op een ander functioneert! 

Frans van der Schraelen geeft een jonge duif in overleg voor 2014! 

 

Gebroeders Desbuquois Kapelle aan den Bos België 

Een fantastische schenking hebben we gekregen van de Barcelonawinnaars Michel en Didier 

Desbuquois. Deze mensen zijn volledig gefocust op het winnen van de belangrijkste wedstrijd van het 

jaar: Barcelona! Reeds 37 keer stonden ze met hun duiven in de eerste 100 Nationaal van Barcelona! 

Willy Verbruggen won in 2011 de 1e Nationaal Barcelona met een 100% Desbuqouis duif. 

Ook op Perpignan weten deze mensen jaarlijks wat winnen is. Nationaal wonnen ze ook de volgende 

prijzen van Perpignan: 5e-6e-8e-11e-13e-14e-18e-19e-22e-24e-26e-27e-28e-38e-38e-49e-55e-56e-

65e-65e-69e-75e-76e-76e-77e-78e-79e-79e-84e-85e-87e-88e-89e-92e-93e-94e en 95e Nationaal. 

In het internationale veld van de Barcelona masters stond de naam Desbuquois weer bovenaan het 

lijstje. Met hun geweldige “Maximus” een doffer van 2010, wonnen ze van Barcelona Nationaal prijs 

38 en Internationaal 75 tegen 25.382 duiven. In 2012 52e Nationaal en 119e Internationaal tegen 

25.320 duiven. 

De gebroeders schenken een jonge duif 2014 op afspraak met Michel Desbuquois. Een schenking 

waar we trots op zijn. Wie is de nieuwe eigenaar? 

 

L. Boden Heerle 

Rika Boden de vrouw van Louis Boden die ons helaas is ontvallen speelt tegenwoordig met de duiven. 

In 2005 vloog Louis Boden met zijn “Kerstman” de 1e Nationaal St. Vincent. 

Uit deze geweldige stayer haalde Louis een duivin die tegenwoordig gekoppeld zit aan de 

Barcelonadoffer. Uit deze koppeling schenkt Rika Boden een jonge duif voor 2014. 

De Barcelonadoffer won in 2012 en 2013 prijs van Barcelona. 

In 2013 vloog deze klasbak de 1e prijs van IFC Hoogerheide en de 19e Nationaal. 



Met twee duiven mee vloog ze prijs 1 en 23 op een van de zwaarste Barcelona’s ooit. 

Klasse tegen klasse is de kortste weg naar succes. Dus de 17e Nationaal Barcelona gekoppeld aan 

dochter 1e Nationaal St. Vincent. Veel beter kan het niet! 

Een van de beste overnachtkampioenen Batenburg van de Merwe heeft dit door, kopen op kleine 

hokken en zoeken naar het beste. De “Barcelona” met drie keer mee en even zo veel prijzen is geen 

toeval, maar klasse!! 

Hier is nu zo’n kans, bon jonge duif 2014! Uit 19e Nationaal Barcelona x dochter 1e Nationaal St. 

Vincent!!! 

 

Flip Steketee Yerseke 

De naam Steketee is een begrip op het gebied van de mosselen in Zeeland. Op het gebied van 

postduiven is dit niet anders. Philip Steketee, in de duivensport beter bekend als Flip Steketee is een 

kampioen die al jaar en dag zijn bekendheid heeft gekregen door enorm van voren te kunnen spelen 

op de grote fond, maar ook nog eens duiven heeft met een onvoorstelbare na kweek. 

Christ Musters in Hoogerheide weet hier over mee te praten. Zijn Perpignantopper is hier een 

voorbeeld van. 

Flip Steketee vloog in 2012 de eerste prijs in het IFC Hoogerheide van Barcelona. In 2013 de 4e 

provinciaal Bordeaux (teletekst) en de 59e en 89e Nationaal Perpignan! 

Flip heeft een geweldige schenking, namelijk een jonge duif 2014 uit de “Dax”. Deze super vloog de 

1e en 5e Dax ZLU!!! Flip namens IFC Hoogerheide enorm dank. 

Stel dat deze doffer niet meer zou bevruchten, wat niet de verwachting is, dan helpt Flip je zeker aan 

iets anders moois, aldus Flip Steketee.  

Bon jonge duif 2014. Kind uit de 1e en 5e Nationaal Dax ZLU. Een unieke schenking! 

 

Danny de Voogd Yerseke  

Danny de Voogd is een van de beste Nederlandse spelers op de fond. In 2013 tot algemeen 

kampioen van het Spoor der Kampioenen, oftewel the Best of the Best! 

Zo vaak staat deze geweldenaar op teletekst van zowel eendaagse fond als tweedaagse fond 

wedstrijden. Op de snelheid wint hij ook heel veel wedstrijden, maar in dit stukje geef ik slechts 

voorbeelden van de fond. 2013 zag er op afdelingsniveau zo uit. 

Sens 4519 duiven prijs 12 

Pithiviers 1.997 duiven prijs 2 en 3 

Orleans 3.392 duiven prijs 4, 5 en 19 

Ruffec 2.084 duiven prijs 1, 2 en 3!!! 

Gien 3.548 duiven prijs 12 en 14 

Bergerac 2.202 duiven prijs 2 en 9 



Orleans 2.877 duiven prijs 8 

Dus 10 x teletekst in afdelingsverband in 2013 en 22 overwinningen in vereniging de Nishoek! 

Danny de Voogd schenkt een jonge duif 2013. Voor wie uit het beste van Zeeland en kampioen 

Best of the Best 2013!?! 

 

Ron Krijger & Zoon Hansweert 

Deze sympathieke kleine liefhebbers spelen gemiddeld met 3 duiven op de ochtendlossingen en 

weten zeer regelmatig twee of zelfs drie duiven in de prijzen te pakken. Barcelona 2012 vlogen ze 

prijs 5, 7 en 24 in het sterke IFC Hoogerheide. Van Narbonne de 6e prijs en Van Pau prijs 11 en 30. In 

2013 ging het nog beter door te starten met Pau prijs 12 en 31 2/3. Van Agen oud prijs 24 en 28 2/3, 

Zeer zware St.Vincent prijs 4 en 37 2/3, Narbonne 8,22 en 44 3/3 en Perpignan prijs 7 en 18. 

Ook op de middaglossingen spelen Krijger & zoon goed mee. In 2013 werden ze 8e 

Marathonkampioen van afdeling Zeeland met o.a. 27e Dax 1.223 duiven, 55e Bergerac 2.202 duiven, 

12 en 14 St. Vincent 180 duiven. Ook hier weer gemiddeld 3 duiven mee. (Bergerac jaarlingen 14 

mee) 

Met duiven van Flip Steketee in kruising met duiven van Sjaak de Keijzer uit Hansweert, dat weer veel 

al Herman Vermeulen duiven zijn, worden de huidige successen behaald. 

Voor de verkoop van onze IFC schenken ze een jonge duif 2014 uit de kwekers! 

 

Eric Dek Kruiningen 

Net als Ron Krijger zijn dit liefhebbers die al jaar en dag heel goed meekomen tegen het grote geweld 

van de grotere inkorvers.  Agen oude duiven waren dit jaar 158 duiven in concours en pakt Eric prijs 1 

– 23 en 30 met vijf duiven mee. Of ik denk aan die hele zware Marseille 2012 dat Eric met drie duiven 

mee prijs 12 – 13 en 15 weet te winnen! Klasse!  

De middaglossingen gingen in 2013 fantastisch! Eric werd algemeen kampioen middaglossingen in 

NIC Nishoek voor sterspeler Danny de Voogd. St. Vincent 8e  en 9e , Tarbes 3e  en 11e , Cahors 3e, 

Bergerac 11e  en 15e  en tenslotte Dax  prijs 7 tegen gemiddeld 150 tot 200 duiven per wedstrijd in 

concours. 

Eric Dek heeft de soorten van Ko van Dommelen, Lazeroms en wijlen Herman Vermeulen uit Schorre 

op de hokken zitten. 

Eric schenkt voor het IFC Hoogerheide niet één duif, maar een koppel jonge duiven 2014 uit zijn 

kwekers!!! 

 

Chris Paauwe Kruiningen 



Over kleine goede liefhebbers gesproken, Chris Paauwe uit het Zeeuwse Kruiningen. 

In 2013 vaak aan de kop met gemiddeld enkele duiven in de mand.   

Van Agen oud de 11e,  Agen jaarlingen 13e, 14e, 34e en 44e, Marseille 6e en 7e en Narbonne prijs 9 in 

het IFC Hoogerheide! 

Chris speelt met een geringe ploeg duiven vooral de ochtendlossingen en neemt ook deel aan enkele 

middaglossingen. Hou deze man in de gaten, want het is één van de Zeeuwse talenten met een 

geweldig kweekhok. Duiven van de “Black Giant” van Eijerkamp, Jellema, Ko van Dommelen  is de 

basis die staat aan het hok Chris Paauwe. 

Chris Paauwe schenkt een bon jonge duif 2014 of een koppel eieren in overleg uit het kweekhok! 

 

Frans Janssens Kapelle 

Een van Nederlandse namen op de grote fond die al tientallen jaren goed speelt is Frans Janssens uit 

Kapelle. Weinigen speelden in 2013 beter dan deze Zeeuwse kampioen. Een klein, maar ijzersterke 

vliegploeg heeft deze man. Slechts 44 duiven werden ingekorfd en hiervan wonnen 21 prijs, waarvan 

10 Nationale kopprijzen! 

Pau 32e en 133e 2/4 

Agen jaarlingen 157e Nationaal 1/2 

Agen oud 63e Nationaal 4/10 

Barcelona 158e Nationaal 4/10 

St. Vincent 171eNationaal 2/4 

Marseille 7e Nationaal 3/4 

Perpignan 36e, 110e en 124e Nationaal 5/10 

Frans Janssens rondde zijn seizoen af met het  7e WESM kampioenschap! 

Frans schenkt een kleinkind (krasduivin van 2013) van zijn super asduif met 65e nat. St.Vincent en 

tien prijzen op de grote fond en die ook weer vader is van zijn eerste duif van Perpignan 2013! 

Klasse komt uit klasse! 

 

 

Jan Clarijs Zegge 

Deze ook weer kleine liefhebber uit het Brabantse Zegge heeft een van de beste ZLU duiven van 

Nederland. Jan had de derde beste duif van Nederland op de ochtendlossingen in 2012. 

Zijn 09-3925955 vloog op Agen de 1e prijs in het ijzersterke inkorfcentrum Hoogerheide en dit was 

Nationaal goed voor prijs 30. Enige weken later ging de “955” wederom in de mand voor Narbonnen 

ZLU en won wederom de 1e prijs in IFC Hoogerheide en de 2e Nationaal!! 

Door de 2e en 30e Nationaal te winnen werd deze duif 1e as duif IFC Hoogerheide, maar ook 3e As duif 

WHZB ZLU 2012. 

Jan Clarijs steunt ons IFC Hoogerheide door een jonge duif 2014 te schenken voor deze verkoop. 



Het is opvallend hoeveel mensen schenken uit 1 Nationaals, 1e NPO en as duiven voor hun eigen 

inkorfcentrum! 

Te koop: Jonge duif 2014 uit 2e Nationaal Narbonne en 30e Nationaal Agen, 3e WHZB!!! Uniek! 

 

Ko de Koeijer 

Ko de Koeijer is de generaal kampioen van het IFC Hoogerheide 2013.  

Een geweldig seizoen met kopnoteringen van Pau 74e en 85e Nationaal, St. Vincent met 37e 

Nationaal, Marseille 42e Nationaal en Perpignan 3e Nationaal. Van Marseille en Perpignan ook nog 

eens 1e prijs in het IFC Hoogerheide! 

Wat het seizoen zo bijzonder maakte was dat zijn top duif de 09-3910110 wederom sier maakte met 

kopprijzen. Hierdoor werd deze duif beste duif ZLU, 2e Europese as duif ochtendlossingen  en 5e 

beste duif WHZB 2013. 

De prestaties:  2011 Narbonne IFC 144 duiven 6e prijs           Nationaal 3.968 duiven 22e prijs 

                           2012 St. Vincent IFC 171 duiven 1e prijs      Nationaal 3.294 duiven 37e prijs 

                           2013 Pau IFC 96 duiven                3e prijs      Nationaal 3.124 duiven 85e prijs 

                           2013 St. Vincent IFC 144 duiven 3e prijs      Nationaal 3.163 duiven 20e prijs 

                           2013 Perpignan IFC 127 duiven  1e prijs        Nationaal 4.978 duiven  3e  prijs 

De “110” is dit jaar voor een megabedrag verkocht middels Jan Hermans naar Japan. 

Ko de Koeyer schenkt een duif 2013, een kleinkind van de super “287” die de 16e Nat. Narbonne en 

74e Nationaal Pau won! Topschenking!  

 

Ko van Dommelen St. Philipsland 

Zoals van der Wegen Steenbergen wereldberoemd maakte op postduiven gebied is Ko van 

Dommelen de man die St. Philipsland al jaren op de kaart zet! 

Eerder benoemde fenomenen zoals de “Paarsborst”  1e Nationaal Dax ZLU 2006 en 1e Nationaal 

Lourdes en de “Escobar” 3e en een 19e Nationaal Barcelona op rij, maakten dit soort duiven Ko van 

Dommelen tot een van de beste spelers van de ZLU van de afgelopen 10 jaar. 

Wat zo knap is van Ko is dat hij regelmatig zijn beste duiven verkoopt aan Flip Herbots en later aan 

Toppigeons, maar zijn prestaties er niet onder lijden. Sterker nog zijn stam duiven is zo krachtig dat 

hij prestaties blijft neerzetten waar de meesten alleen maar van kunnen dromen. 

Na een onvoorstelbaar seizoen 2012 waar hij 1e WESM kampioen werd en ook nog eens Nationaal 

Narbonne wist te winnen was 2013 wederom fantastisch.  Pau 3e Nationaal, St.Vincent ZLU 25e 

Nationaal, Marseille 12e Nationaal, Narbonne 35e Nationaal, 12e  Nationale Marathon en wederom 8e 

WESM. De liefhebbers die door Ko zijn duiven goed zijn gaan spelen zijn niet ontelbaar. Jelle Jellema, 

het top hok van de grote fond van het Noorden van het land heeft zijn beste duiven uit “Zwart Goud” 

die natuurlijk weer afkomt van grootmeester Ko van Dommelen uit St. Philipsland. Woorden komen 

te kort. Wie grijpt deze kans? Voor wie deze jonge duif op afspraak van 2014? 



 

Anton en Luci van der Wegen Steenbergen 

Zeer vereerd zijn we met de schenking van Anton en Luci van der Wegen. Gezien het prima contact 

dat Christ Musters al jaren onderhoud met deze topkampioenen hebben we voor het IFC 

Hoogerheide een duif verkregen van 2013. 

De duiven van deze kampioenen zijn al meer dan een halve eeuw bepalend voor de marathon 

wedstrijden van Nederland. De rassen van der wegen en Theelen geven nog steeds de beste duiven 

van dit moment! 

De prestaties van deze mensen benoemen is niet zinvol, want ze wonnen zo’n beetje alles wat er te 

winnen viel. Met steeds minder duiven komen ze aan de start, maar geven voortdurend hun 

visitekaartje af. 

Ik ben benieuwd wie met deze duif van 2013 van van der Wegen er vandoor gaat.  

Duif 2013. Een investering zal het zijn, maar dan wel het in beste wat er internationaal te vinden is!  

Kooporders melden aan:  

Ronald Geerdink 06-53183866 of rg@advaita-advies.nl 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 


