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INHOUD BONNEN

BON   1 Comb. Ouwerkerk-Dekkers, Brasschaat (België)
BON   2 Jac. van Dijke, Tholen
BON   3 Comb. v.d. Schraelen & Zn., Ranst (België)
BON   4 Cees van Oers, Heerle
BON   5 Ron Krijger & Zoon, Hansweert
BON   6 Rika Boden, Heerle
BON   7 Jan Ernest, Steenbergen
BON   8 Jac. van den Bosch, Hengstdijk
BON   9 Eric Dek, Kruiningen
BON 10 Comb. van Ouwerkerk-Dekkers, Brasschaat (België)
BON 11 Michel Wouters, Brasschaat (België)
BON 12 Dave van Bommel, Kruiningen
BON 13 Jos Joosen, Brecht (België)
BON 14 Sjaak de Vos, 's-Heerenhoek
BON 15 Jos van Olmen, Broechem (België)
BON 16 Combinatie Leijs-Geerings, Ossendrecht
BON 17 Chris Paauwe, Kruiningen 
BON 18 Marco Houtekamer, Oud-Sabbinge
BON 19 Cees Suijkerbuijk, Nispen
BON 20 Jan Theelen, Buggenum
BON 21 Jo Melis, Zoutelande
BON 22 Christ Musters, Hoogerheide
BON 23 Frans Struijf, Zandvliet (België)
BON 24 Piet van Nijnatten, Roosendaal
BON 25 Philip Geerdink, Hoogerheide
BON 26 Pie Schurgers, Heer
BON 27 Flip Steketee, Yerseke
BON 28 Guy Hoppenbrouwers, Essen (België)
BON 29 Ko van Dommelen, St. Philipsland
BON 30 Hans Lindenberg, Yerseke
BON 31 Jan Polder, Middelharnis



Een schitterende internationale

TOP-bonnenverkoop
t.b.v. IFC Hoogerheide

BON 1 Comb. Ouwerkerk-Dekkers, Brasschaat (België)

Deze Nederlandse combinatie in België gevestigd heeft het helemaal waargemaakt. Niet alleen in
het zakenleven met antiek maar ook vooral met de duiven.Vooral op de grote fond. Veel duiven
meegeven doet hij graag, maar veel prijzen en vooral kopprijzen winnen ook. Met wel 60 tot 75%
prijs is dan ook heel normaal voor hem. Ook heeft hij al enkele nationale overwinningen op zijn 
palmares staan zoals St. Vincent en Irun. En het zullen nog niet de laatste zijn. Zij schenken onze
IFC een jonge duif op afspraak in april uit een geweldige stam duiven. Hartelijk dank!

BON 2  Jac. van Dijke, Tholen

De ´Zwarte Narbonne´ is een nazaat uit de stamduiven van Jan Cools. Hij is gekweekt door de
bekende fondspeler J. Zuidweg uit St. Philipsland, die bijv. op Bordeaux weer zijn visitekaartje
afgeeft met de 1e in de vereniging en 4 van de 5 in de prijzen.
Dochter Krulborst is van vaderskant een inteelt naar de Dax van Ph. Steketee, Yerseke en van 
moederskant Vandenabeele x Mexico Can Wait van J.J. Bolier, Scherpenisse.
De ´Zwarte Narbonne´ vloog zijn debuut op Narbonne, de zwaarste vlucht ZLU 2014 met de 
grootste deelname van dit seizoen. Hij gaf direct zijn visitekaartje af met de eerste prijs
Inkorfcentrum IFC Hoogerheide, 153 duiven en 25e Nationaal.
Voor wie deze late jonge duif 2014 uit de ´Zwarte Narbonne´. Uitzoeken uit twee nestmaten!

BON 3 Comb. v.d. Schraelen & Zn., Ranst (België)

Dat ze tot de betere fondspelers in België behoren is geen wonder. Als je duiven op je hok hebt 
zitten van de allerbeste hokken zoals van Jos Joosen en Emiel Audenaerde moet dat wel lukken
natuurlijk. Dat s ook te zien in de provinciale en nationale uitsagen en ook de kampioenschappen 
in St. Job.
Ze zijn niet voor niets 2e kampioen aangewezen in het samenspel Hoogerheide-St. Job.
Ze schenken voor de IFC een jonge duif 2015 op afspraak.

BON 4 Cees van Oers, Heerle

Dat Cees minder tijd heeft momenteel voor de duiven in verband met zijn kleinzoon in het 
wielrennen wil niet zeggen dat hij geen prijs meer kan halen met de duiven. Integendeel. 
Op nationale en internationale vluchten is hij nog steed te vinden in de top. 
Ook bij de IFC in Hoogerheide: want dit jaar was hij winnaar van de Harry Vera Trofee. 
Cees is al vele jaren een begrip in de duivensport op de grote fond. Cees schenkt een jonge duif
2014 uit zij geweldige topduiven. Dit is een mooie kans voor versterking!

BON 5 Ron Krijger & Zoon, Hansweert

Deze vader-zoon combinatie zijn enorm fanatieke sportmannen, niet alleen met de duiven, maar
ook op voetbalgebied.
Als je de uitslagen bekijkt zijn ze nog steeds in stijgende lijn.
2012: Pau 2 van de 3; Narbonne 63e nationaal en op Barcelona tegen de gehele Nederlandse
fondelite een 100%-score 420, 578 en 1243 nationaal.
2013: 2x een 100% score op de ZLU-vluchten vanuit St. Vincent en Narbonne.
2014: Pau 14 en 307 nationaal (4 mee). Bordeaux (middaglossing): 1e Provinciaal en 2e nationaal
met hun "Jonge Vale". Barcelona 2 van de 3; St. Vincent 1 van de 3, enz. enz.
Let op mensen want hier zitten geweldige klasbakken op de kooi, wat deze mannen de laatste jaren
hebben gepresteerd is geweldig.
Ron en Robin schenken een jonge duif in overleg.



BON 6 Rika Boden, Heerle

Na de dood van man Lowie is Rika alleen in de duivensport door gegaan. En met groot succes.
Rika wil het hele programma spelen maar haar grote liefde gaat toch uit naar de grote fond. Toch
zeker na hun overwinning op St. Vincent met hun Kerstman. Maar vooral voor Rika is Barcelona
een speciale vlucht. Net als in 2013 was de 08-3814302 in 2014 weer de snelste duif in de IFC.
Een geweldige prestatie is dat voor een vrouw in de duivensport. 
Rika schenkt een koppel eieren voor de bonnenverkoop op afspraak. 
Misschien wel twee Barcelona-winnaars. Voor wie deze kans?

BON 7 Jan Ernest, Steenbergen

Jan is nog één van de weinige raskampioenen die Steenbergen rijk was, die is overgebleven. 
De duiven van Jan zijn net zo vitaal als Jan zelf. Als je jan op de vloer nog ziet dansen op die 
leeftijd weet je dat zijn duiven hetzelfde karakter hebben als hun baasje. Al vele jaren staat Jan aan
de top en vele liefhebbers zijn al kampioen geworden met zij duiven. Daarom is dit een mooie en
goede kans om uw hok te versterken. De schenking van Jan is daarom ook een gouden schenking
van een koppel eieren op afspraak. Wie is de gelukkige? Wie doet een bod?

BON 8  Jac. van den Bosch, Hengstdijk

Jac. is gewend om veel te hebben, veel mensen op de camping, veel duiven maar vooral veel 
prijzen. Want het is niet moeilijk om veel duiven mee te geven, maar om een vracht met prijzen te
winnen is wel een kunst. Niet voor Jac. want voor hem is het normaal. In het inkorfcentrum
Terneuzen is Jac. ook Generaal Kampioen. Een knappe prestatie omdat niet alleen de massa 
duiven tellen maar ook de getekende duiven. Een bijzondere schenking van Jac. omdat hij een 
koppel jonge duiven van de tweede ronde schenkt. Dus dit is een dubbele kans! 
Misschien wel twee kampioenen? Bedankt Jac.!

BON 9 Eric Dek, Kruiningen

Dat Eric over een kwalitatief sterk hok duiven beschikt is al voldoende bewezen, maar daarnaast
hebben we hier ook met een gedreven melker te maken, die niets aan het toeval overlaat.
Hij heeft ook nu in 2014 weer een goed seizoen achter de rug. 
Mooiste resultaten op de ZLU in 2014 bij de IFC Zeeland:
Barcelona: 2 van de 3; 7e en 27e van 237 duiven.
Marseille: 2 van de 3; 4e en 18e van 268 duiven.
Kampioenschappen 2014: 
3e Generaal IFC Zeeland; 2e Onaangewezen IFC Zeeland; 6e Aangewezen IFC Zeeland; 
18e Nationale Marathon (3e Zeeuw) en 5e in de Zeeuwse Marathon.
Bordeaux (middaglossing): 5 van de 6; Bergerac: 6 van de 15, enz.
Rassen: H. Vermeulen, K. v. Dommelen, Chr. Musters en als laatste aanwinst Jos Pepping!!!
Eric schenkt een bon voor een jonge duif of koppel eieren 2015 in overleg. 
Wie doet een bod op deze bon? Je zal zeker met iets moois naar huis toe gaan!

BON 10  Comb. van Ouwerkerk-Dekkers, Brasschaat (België)

Dat Jac. een goede band heeft met de IFC-Hoogerheide is wel te merken omdat Jac. zei: "Ik
schenk jullie twee bonnen voor de verkoop". 
Zij zijn ook graag geziene gasten op de feestavond in Hoogerheide. Wat ik nog niet vermeld heb bij
de vorige bon is dat zij in het samenspel Hoogerheide-St.Job 2e kampioen onaangewezen en 
3e kampioen aangewezen zijn. 
Dat geeft wel aan dat hij niet alleen door de hoeveelheid kampioen kan worden maar ook door
Toppers in het aangewezene kan eindigen. Verder beschrijving in bon nr. 1. 
Nogmaals hartelijk dank voor de schenking van een jonge duif april 2015. 
Dit is een 2e kans in april! Van wie een bod?



BON 11 Michel Wouters, Brasschaat (België)

Dat Michel nog niet de bekendheid als grote topper heeft, zal niet lang meer op zich laten wachten.
Zijn uitslagen worden ieder jaar beter en spreken al velen aan. Doordat Michel een goede vriend is
van Jack Ouwerkerk is het grootste deel van zijn duivenbestand van het hok Ouwerkerk-Dekkers.
Dit is daarom een mooie kans om uw hok te versterken van dat geweldige ras van Jack Ouwerkerk.
Michel schenkt een jonge duif 2015 op afspraak. Grijp uw kans.

BON 12 Dave van Bommel, Kruiningen

Dave heeft een klein hok duiven, welke samengesteld is uit een combinatie van Muller, Steketee,
Lazeroms via Jan Konings, Cas van de Graaff & Zn., Ko van Dommelen en bloed uit de "Dolle"-lijn
van M. van Geel.
Na zich in 2010 reeds in de kijker te hebben gespeeld met o.a. een 25e nat. Bordeaux en een 
36e ZLU Marseille met 2 jaarling nestbroers zette die prestatielijn zich voort in 2011.
Enkele uitslagen van 2011 in het IFC Hoogerheide zijn Pau 3 op 4; Marseille 3 op 4 met de 2e, de
4e en de 16e prijs in het IFC en de 98e ZLU; Perpignan 3 op 3 te beginnen met de prijzen 3 en 7 in
het IFC en de 137e ZLU.
In 2012 o.a. de volgende prestaties in het IFC Hoogerheide, nl. Bordeaux 2 op 3; Barcelona 3 op 3
met de 6e, 18e en de 19e prijs; St. Vincent 4 op 5; Marseille de 7e en de 16e prijs en tenslotte op
Perpignan 2 op 3 met de 10e en de 26e prijs.
Zijn duif de "07-803" ("Dalton") werd toen bij de ZLU 13e asduif Tarbes/ St. Vincent over 3 jaar.
In 2013 ging het ondanks het loodzware weer op ZLU- en internationaal-niveau ook weer behoorlijk,
nl. van Pau 1 op 2, Barcelona 2 op 3, St. Vincent 2 op 2, Marseille 2 op 2 met de 109e ZLU,
Narbonne (jaarlingen) 2 op 3 en Perpignan 2 op 3.
Tevens op Cahors (nat.)  2 op 4  met jaarlingen.
In de diverse asduifcompetities 2013 van de ZLU staat hij vermeld met als hoogte-punt de 1e Asduif
Tarbes/ St. Vincent over 4 jaar met de "07-803" = "Dalton".
Mede door gezondheidsproblemen is het seizoen 2014 niet geworden wat Dave voor ogen had.
Niettemin heeft hij toch zijn prijzen kunnen pakken in zowel de IFC Hoogerheide, als de bij de ZLU
en Internationaal.
Als toppunt is zijn duif de "09-836" = "Nico" in 2014 uitgeroepen tot 1e Asduif ZLU van Marseille
over 4 jaar en internationaal tot 2e Asduif Marseille over 4 jaar.
Dave schenkt een jonge duif 2015 in overleg. Voor wie wordt deze krachtpatser?

BON 13  Jos Joosen, Brecht (België)

Voor Jos Joosen bestaan er geen grenzen in de duivensport. Als je in St. Job hoort dat er een duif
gemeld is op de grote fond, is dat meestal Jos Joosen. Wie zou denken dat hij het na zijn 
overwinning op int./nat. Perpignan wel  wat rustiger aan zou doen, komt bedrogen uit. 
Ook dit jaar was het weer Top nationaal en internationaal. 
Ook in St. Job is hij weer bij vele kampioenschappen. 
Te veel om op te noemen want als ik er één vergeet zou ik hem onrecht aandoen. 
Maar ook in het samenspel Hoogerheide-St. Job is hij weer 1e kampioen onaangewezen. 
Jos schenkt een koppel eieren op afspraak. 
Een mooie kans om twee jonge duiven te kunnen bemachtigen van dit kampioenenhok. 
Grijp hem!

BON 14  Sjaak de Vos, 's-Heerenhoek

Sjaak is voor het eerste jaar deelnemer in Hoogerheide na het stoppen van het centrum in
Middelburg. En wat een start maakte hij. Zij eerste vlucht in Hoogerheide was Agen-jaarlingen. 
En bekijk de uitslag: 1, 4 ,5, 6, 9 ,10 enz. En nationaal betekende dat de 63e prijs. 
Dat is een echte binnenkomer. 
Maar ook op Barcelona was het weer Top met de 2e en de 4e prijs. 
Maar geen wonder als je de opbouw van zijn stam ziet met de rassen Oostenrijk, Desbuquois en
Tonny Martens. Het zijn niet de minste rassen. 
Daarom is de schenking van Sjaak ook van grote waarde: Een jonge duif van 2015!



BON 15  Jos van Olmen, Broechem (België)

Dat goede wijn moet rijper is wel een beetje het beeld wat bij Jos past.
Hoe ouder Jos wordt hoe beter dat Jos gaat spelen. Na vele provinciale overwinningen en ook
nationaal de beste geweest te zijn is hij een van de allerbeste van Belgie. Hij geeft altijd maar een
klein aantal duiven mee op  de vluchten  Maar de vele kopprijzen bewijzen wel de klasse van zijn
hok met duiven. Jos wil door goede vriendschap een bon schenken voor de I.F.C. Hoogerheide.
Een bon voor een koppel eieren dus goed voor 2 klasbakken. Koppeling 10 april. 
Voor wie is deze kans. Grijp hem.

BON 16  Combinatie Leijs-Geerings, Ossendrecht

Deze ambitieuze man-vrouw combinatie uit Calfven heeft dit jaar een prachtig seizoen achter de
rug. Eric speelde jarenlang in combinatie met zijn helaas veel te vroeg overleden vader Jappe Leijs.
En samen wisten ze zowel op de dagfond als op de overnachtfond geweldige resultaten neer te 
zetten. Vier jaar na het overlijden van zijn vader gooide Eric het roer om. In 2010 verdwenen de
dagfondduiven en er werden op verscheidene tophokken duiven voor de zware fond aangeschaft,
die Eric inkruiste in zijn eigen oude bewezen overnachtfondstam om aan de ZLU-vluchten te 
kunnen deelnemen. Dit resulteerde reeds in 2014 in een 1e, 3e en 18e prijs Agen-ouden bij ons
inkorfcentrum en was Nationaal goed voor de 94e, 141e en 1038e prijs. Ook op Narbonne wist de
combinatie zijn mannetje te staan met 2e, 3e, 34e, en 38e prijs in ons inkorfcentrum en Nationaal
twee in de eerste honderd nl. de 64e en 85e prijs! Ook op Marseille en Perpignan werd zowel 
nationaal als internationaal in de prijzen gevlogen. Wat zou zijn vader hier trots op zijn geweest! 
Wie biedt op een koppel eieren 2015 in overleg van onze secretaris IFC-Hoogerheide?

BON 17 Chris Paauwe, Kruiningen

Chris schafte het beste van het beste aan om uit te kunnen blinken op de grote fondvluchten. Hij
haalde o.a. bij Eijerkamp kinderen van de Daxter en Red Star die een 1e NPO Perigueux won en
een 8e nationaal Bergerac won en ook kleinkinderen van de Black Giant, Drogba en Salinero. 
Chris kweekte uit dit soort de vader van de 1e Nationaal en 2e internationaal Barcelona 2010 (B).  
Bij Jan Polder schafte hij een kleindochter aan van de Witstaart, die 1e nationale asduif op
Barcelona was, en een kleinzoon van de Rainbow Warrior die 3 maal een top tien notering scoorde
op nationaal niveau. Bij Frans Somers uit Hoogerheide kreeg hij een absolute topduif mee uit de
van der Wegenlijnen. Ook klopte hij aan bij Jac. Steketee voor een kleinzoon uit de Stayer en een
dochter uit de Jonge Pau. 
Chris ging ook langs bij Jan & Ina Roobol voor een dochter van de Contador en inteelt Mariska die
1e Int. Perpignan. Bij Jelle Jellema haalde hij er uit de Shu, met meerdere topklasseringen, 
uit de Bonte Pitter met een 9e Nat. Cahors en een kleindochter van topkweekduif de Saffier. 
Om ook op de ZLU te kunnen schitteren haalde hij er bij clubgenoten Flip Steketee uit zijn
Superkweker en bij Dave van Bommel en Joop van de Vrede. Ook ging hij naar Ko van Dommelen
en haalde ze daar uit de absolute topvliegers zoals de Lichte Broer, de Zwarte Elastieken, de Jonge
Hulk en nam daar ook kleinkinderen mee uit de stamduiven van Ko, de Paudoffer, de Paarsborst en
de Rochelaar. Ook klopte Chris aan bij Arjan Beens voor een zoon uit de 2e Nat. Bergerac, een
kleinzoon uit Dancing Moonlight, een kleindochter Janine (met drie klasseringen in de eerste 5
nationaal) en twee kleinzoons van Rika die vader is van o.a. Miss Gijsje en Rood Meissie, absolute
topduiven bij Arjan. Verder zitten er ook nog duiven van Comb. Verweij-de Haan uit de Toon, de
Amy, de Iniësta en een zus van de Balotelli. Van Mark van den Berg kwam een volle broer van
Olympic Zara. Bij Chris zit dus absoluut topmateriaal op de hokken. De laatste aanwinsten komen
van Jos Pepping en Ben Roodbeen.
Chris behaalde inmiddels al diverse mooie prestaties. In 2010 werd Chris in SS 5  3e kamp. over-
nacht met de 2e en 5e asduif, en 17e Marathon Zeeland. In 2011 o.a. Tarbes 1.308 duiven Prov. 
11-63-106 enz. 6 v/d 10. Bordeaux 2.327 duiven Prov. 12-175-247 enz. 7 v/d 11. In 2011 in het NIC
Nishoek  1e kampioen Overnacht middaglossing. Verder ook 9e Marathon Zeeland en 15e o.a.
overnachtfond (beste 4 van 5) afd. Zeeland. Vanaf 2012 is Chris zich ook gaan mengen in het ZLU
geweld met o.a. Bordeaux oud 1 v/d  2; Bordeaux jrl 3 v/d 6 en Perpignan 3 v/d 4 met Nationaal
273 (geklokt om 1.15 uur!), 360 en 755 tegen 5.616 duiven. In 2013 werd het o.a. Bordeaux NPO 5
v/d 10; Agen oud 1 v/d 2 (geklokt om 23.07 uur); Agen jrl 4 v/d 9 (o.a. geklokt om 23.57 en 4.25
uur); Marseille 2 v/d 4 (142 en 153 Nat.) Narbonne 1 v/d 6 (171 Nat.) en Perpignan 2 v/d 5. 
Dit jaar werd goed gepresteerd op St.Vincent, Pau (o.a. 199 Nat.) en Perpignan (o.a. 235 Nat.).
Chris schenkt een koppel zomerjongen 2015. Wie biedt?



BON 18 Marco Houtekamer, Oud-Sabbinge

Marco Houtekamer is de voorzitter van de gloednieuwe IFC Zeeland en is een bekende in de 
duivensportwereld.
In 2000 won hij samen met zijn oom Piet internationaal Barcelona. Door een diefstal van zijn duiven
is de ambitie enige tijd minder geweest.
Inmiddels heeft Marco de draad al weer enkele jaren opgepakt en met succes.
In 2013 maar liefst 5 top 100 noteringen nationaal en een hoog prijspercentage!!
In 2014 triomfeert Marco vanuit Marseille bij IFC Zeeland, wat goed was voor een 18e nationaal! 
Barcelona: 6 mee en 4 prijzen enz.!
We zijn blij met de schenking van Marco: een jonge duif 2014.
Voor wie dit nieuwe Barcelona-kampioentje??

BON 19 Cees Suijkerbuijk, Nispen

Dat Cees een superjaar achter de rug heeft hoef ik niet te vertellen..
Het ging al een paar jaar beter op de nationale vluchten maar nu ook op de internationale vluchten.
Jammer voor de Cees was de slechte vlucht  Narbonne maar in bijna alle kampioenschappen zit hij
aan kop. En dat noemen we 2de kampioen aangewezen, 5de kampioen onaangewezen en 4de
generaal kampioen. Dat is goede klasse met een klein aantal duiven te zetten op de vluchten. 
Cees schenkt voor de verkoop een jonge duif 2015 op afspraak. 
Wij danken Cees voor deze geweldige schenking. Wie wil die niet???

BON 20 Jan Theelen, Buggenum

Wat een heerlijke man om aan de bar een duivenpraatje mee te hebben en een lekker glaasje bier
erbij. Maar wat moet ik over Jan Theelen nog vertellen zonder iets te vertellen wat hij niet gewon-
nen heeft. Dat is moeilijker dan wat hij allemaal al wel gewonnen heeft.  Maar vooral wat zijn duiven
op andere hokken hebben gewonnen. Vele kampioenen zijn al langs geweest bij Jan voor raad en
daad. Jan is een echte sportman en schenkt voor Hoogerheide een jonge duif 2015 op afspraak
van de tweede ronde in mei. Wie wil geen echte Theelen-duif op zijn hok om later ook groot 
kampioen te worden? Een gouden schenking uit het brons-groene eiken hout van Limburg. 
Voor wie deze kampioen?  Wie wil er nog bieden? Dank je Jan!

BON 21  Jo Melis, Zoutelande

Als je de naam Melis noemt zeg je "ja, die ken ik, dat is Jo". Hij is bekend in de Horeca, maar nog
bekender in de duivensport. Jo is een gezellige man om een duivenpraatje mee te hebben. Hij is
een groot kampioen. Want als je 4e kampioen nationale marathon wordt, moet je wel regelmatig
vroeg pakken. Maar met duiven afkomstig van grootmeester Jan Theelen, Gebroeders van Doorn
en Flip Steketee heb je al in de roos geschoten. Jo schenkt de IFC een jonge duif 2015 op afspraak
in april-mei. Grijp je kans en ga eens heerlijk een dagje naar Zoutelande.

BON 22 Christ Musters, Hoogerheide

Christ heeft een slechte winter en voorjaar gehad met zijn gezondheid. Gelukkig was Riet daar nog
om voor de duiven te zorgen. Ook heeft dat wel invloed gehad op zijn duiven en de vluchten. Maar
toch was het nog niet zo slecht met 5 van de 6 op Barcelona en 5 van de 6 op St. Vincent met een
kopprijs. Ook won hij in de IFC de begeerde Supercup en was 3e op de Marathon. Bij de kampioen-
schappen 6e kampioen aangewezen, 4e kampioen onaangewezen en 6e Generaal. 
Met het duivenbestand van zijn stamduif de St. Vincenter en de krachtpatsers van Anton en Lucie
van der Wegen en de supers van Flip Steketee zal dat wel lukken. En natuurlijk ook nog de al oude
Oostenrijkduiven. We zullen de volgende jaren weer rekening met hem moeten houden. 
Christ schenkt een late jonge duif 2014 uit de ZLU-Asduif 04-0442189 Bordeaux en Narbonne. 
De 04-0442189 behaalde 13 grote fondprijzen nationaal o.a. Bordeaux 30e, 101e, 164e, 536e enz.
Narbonne de 13e, 215e, 331e, 368e enz. Carcasonne de 57e. Asduif ZLU in 2012, 1e Narbonne
over 5 jaar. 1e Bordeaux over 5 jaar. Wie wil zich hier niet mee versterken? Grijp uw kans!



BON 23 Frans Struijf, Zandvliet (België)

Wie kent onze sympathieke vriend uit België niet? Je kunt uren met hem over duiven praten. 
Vele jaren al staat Frans aan de top in België, maar na ernstige gezondheidsproblemen werd hij
gedwongen om een groot bestand van zijn duiven te verkopen. Maar zij prestaties waren er niet
minder om. In 2014 werd Frans 2e Grote Fondkampioen Provinciaal. Bij de KFC 1e Fondkampioen
en de Asduif. Voor Hoogerheide wil Frans iets uit het allerbeste schenken. 
Hij schenkt een jonge duif 2015 op afspraak medio juni. 
Dit is een grote kans om uw hok te versterken. Grijp deze kans nu het nog kan!

BON 24  Piet van Nijnatten, Roosendaal

Na vele succesvolle jaren was in 2012 het jaar voor Piet en Frieda, een jaar om nooit te
vergeten.Op Perpignan een 1e nationaal en winnaar van de nationale marathon. Je zou denken dat
hij rustiger aan zou gaan doen. Maar niets is minder waar. Bekijk de uitslagen maar. Pau 4, 5, 22 /3
mee; 4 van de 6 op St. Vincent; 6 van de 6 op Marseille en op Perpignan de 2e prijs wat goed was
voor de 25e prijs nationaal. Met de kampioenschappen won hij 1e kampioen aangewezen, 3e 
kampioen onaangewezen en 3e generaal. Ook won hij nog de Basch-Trofee, de Volle Ton Trofee, 
1e asduif en 2e Marathon. En kampioen in het samenspel Hoogerheide-St. Job. Wat wil je nog
meer? Piet schenkt een jonge duif 2014 uit zijn Asduif-winnaar. Uit de lijnen van Co Maas, 
v.d. Bogart, Gebr. Hagens en G. Kouters & Zn. Piet en Frieda bedankt voor deze mooie schenking.

BON 25  Philip Geerdink, Hoogerheide

De familie Geerdink is al vele jaren een begrip in de duivensport. Bij Philip zit dat wel goed met als
zijn opvolger zijn zoon Rogier, die al klaar staat. Philip is tot een groot kampioen uitgegroeid. Bekijk
zijn uitslagen: Pau: 2, 9, Agen-oud: 5, 7, 9, 12, 14; Barcelona: 3 en 16; St. Vincent: 3, 5, en 15;
Narbonne: 4, 9 en 10. En dan zijn Perpignan: 1, 3, 6, 11. Wat nationaal goed was voor prijs 10, 62.
Bij de kampioenschappen was hij 1e kampioen onaangewezen, 3e kampioen aangewezen en 
1e Generaal. Ook won hij nog de Marathon. En bij de ZLU won hij ook nog de 1e Asduif Narbonne 
over 4 jaar en de 1e Asduif Perpignan over 4 jaar. Als dat geen erelijst is weet ik het niet meer. 
Voor de verkoop schenkt Philip een late jonge duif 2014. Wie wil die niet om zijn hok te versterken?

BON 26 Pie Schurgers, Heer

Deze Marathonzege kwam niet uit de lucht vallen. Al vele jaren werden de prestaties steeds beter.
Volgens mij heeft Pie iets met even-nummers, want in 2010-2012-2014 won hij de Marathontitel bij
de Fondclub Midden-Limburg. Maar 2014 was natuurlijk helemaal super. Het begon al met de 1e
nationaal Agen-ouden en verder met de 39e, 304e, 836e met 4 duiven mee.Op Narbonne was het
de 12e prijs nationaal. En Perpignan de 19e, 34e, 1313e met 4 duiven mee. En dat allemaal met
dank aan zijn grote vriend Lei Kurvers, waar bijna al zijn duiven vandaan komen. 
En met aanvulling van de van Bogaert en Hubert jonge duiven. Pie en Anny schenken ons door
goede vriendschap een bon voor een jonge duif op afspraak 2015 eind april-begin mei. 
Pie en Anny bedankt en geniet in Kerkrade op de hoogste trede!

BON 27 Flip Steketee, Yerseke

In visserstermen zou Flip zeggen: je hebt eb en vloed! Een paar jaren van lichte eb maar in 2014
was het wel een stormvloed wat kopprijzen betreft. Het was wee ouderwets. Het begon al met de 
1e provinciaal Barcelona wat goed was voor de 11e prijs nationaal. Ook was dat de 1e prijs in 
zone 2. En op Narbonne was het weer raak met de 17e, 126e enz. In het nieuwe inkorfcentrum in
Kruiningen won Filip bijna alle kampioenschappen. Op de Supercup kwam hij 1 prijs te kort en werd
daarop 2e achter R. Krijger & Zn. Met zijn rassige duiven van Van der Wegen, Jac. Steketee en
Chr. Musters zullen we de volgende jaren best nog wel rekening met Flip moeten houden. 
Flip schenkt een jonge Zeeuwse Parel van 2014 voor de verkoop. 
Hier moet je snel bij zijn om je hok te versterken!



BON 28 Guy Hoppenbrouwers, Essen (België)

Al jaren is Guy een topspeler op de grote fond, maar het topjaar zou natuurlijk geweest zijn in 2011.
Zijn duif was wel als vroegste duif geklokt electronisch maar omdat Guy de duif te laat opgemerkt
had en daarom de gummi's te laat geklokt ging de 1e prijs nat. Barcelona aan zijn neus voorbij. 
Een grote tegenslag want ook had dat de Gouden Vleugel opgeleverd. Maar hij ging gewoon door
met vroege kopprijzen te pakken. Guy is bereid om de IFC een geweldige schenking te doen. 
Een late jonge duivin van zijn Barcelona-soort met het beste van Dave van Bommel. 
Wie wil niet zo een raspaardje. Wie wil bieden.

BON 29 Ko van Dommelen, St. Philipsland

Je hebt in de duivensport kampioen-duivenmelkers en super-kampioenen. En als daarboven nog
een trap zou staan, dan kom je Ko tegen. Wat heeft ko nog niet gewonnen? Dat is moeilijker op te
noemen dan wat hij allemaal al wel heeft gewonnen. Ko is bezig om het huis van zijn buren te
kopen om daar al zijn trofeeën weg te zetten. Zijn eigen huis is te klein om alles te plaatsen! 
Ik zal proberen om een paar uitslagen en kampioenschappen te vernoemen zonder dat ik er geen
vergeet. Op Pau nationaal: 9e, 31e. Narbonne nationaal 5e en Perpignan 38e nationaal. 
Met als resultaat 3e kampioen nationale Marathon en als klap op de vuurpijl 1e kampioen W.E.S.M.
een geweldige prestatie! Vergeef me Ko dat ik nog iets vergeet te vernoemen. 
We zijn Ko zeer dankbaar voor het schenken van een jonge duif 2015, koppeling 8 maart. 
Wie wil niet zo een goudklompje? Dit is je kans als je biedt!

BON 30  Hans Lindenberg, Yerseke

Dat Hans ieder  jaar beter gaat spelen is geen wonder natuurlijk, hij heeft het beste van Jellema die
1e en 3e Internationaal Barcelona won in 2014. Wie doet zo iets na. Op de prijsuitreiking van
Cureghem Centre ging hij met een vrachtwagen vol prijzen naar Nijverdal. 
Verder duiven van Wittebol en Jos Pepping. Wat moet dat als Hans volgend jaar met pensioen is?
Enkele uitslagen van Hans in 2014 Pau 5 mee 4 prijzen in Zeeland 9-12 enz. Agen jaarl. 1-4-41
enz.nat. 8 van de 11. 
Narbonne 7-11, Marseille 6-16. U kunt zien dat hier kwaliteit zit. Omdat Hans altijd graag op
Hoogerheide inkorfde schenkt hij een jonge duif 2015 op afspraak. 
Voor wie is dit duifje uit het allerbeste Barcelonabloed. Ga uw gang om te bieden.

BON 31  Jan Polder, Middelharnis

Schenkt een koppel eieren 2015
Ook in 2014 was deze marathonkampioen weer één van de uitblinkers op de zware fond.
Zijn glorieuze overwinning op nationaal Marseille met zijn Annemarie maakte op iedereen een 
onuitwisbare indruk. Tegen de omstandigheden in werd het Limburgse fondgeweld geklopt en werd
ook de 2e internationaal gewonnen (1e int. duivinnen).
Dat deze overwinning niet op zichzelf stond blijkt wel aan de behaalde kampioenschappen over
2014
1e nationaal Marseille
2e internationaal Marseille
1e internationaal Marseille duivinnen.
Kampioenschappen, zoals bekend op 20.10.2014
1st. kampioen Super Prestige ZLU
1st kampioen Superfond o.a., afdeling 5, 1st Keizerkampioen Superfond,
afdeling 5: 1st kampioen Superfond o.a., fondclub "de Glazen Stad"
1st kampioen Superfond o.a., SGO/Rijnmond 1st kampioen Superfond o.a., SGO
1st kampioen Superfond o.a., NIC 1622 1st. kampioen Bony SGR cup Fondclub
Midden Limburg 1st. kampioen Bony Omega 3 cup Fondclub Midden Limburg 2e
kampioen o.a., nat. Superfond S2 (SNZH) 2e generaal kampioen F.B.Z.
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