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INHOUD BONNEN

BON   1 Leon Roks, Standdaarbuiten
BON   2 M. van Loon, Roosendaal
BON   3 Comb. Ouwerkerk-Dekkers, Brasschaat (België)
BON   4 Jac. van den Bosch, Hengstdijk
BON   5 Wilfried Stiel, Arcen
BON   6 Jack van Tilbeurgh, Lepelstraat
BON   7 Marco Poorters, Bergen op Zoom
BON   8 G. Kouters & Zn., Noordhoek
BON   9 Piet van Elzakker, Halsteren
BON 10 H. Lindenberg, Yerseke
BON 11 Gerard Schellekens, Riel
BON 12 Johan Ceulemans, Essen (België)
BON 13 Jan Ernest, Steenbergen
BON 14 C. Suijkerbuijk, Roosendaal
BON 15 Comb. Hamstra-Aldus, Poortugaal
BON 16 Eric Dek, Kruiningen
BON 17 Fr. Struijf, Zandvliet (België)
BON 18 C.A. van Heijst & Zn., Bergen op Zoom
BON 19 Chris Paauwe, Kruiningen
BON 20 Comb. Leijs-Geerings, Ossendrecht
BON 21 Ph. Geerdink, Hoogerheide
BON 22 Gebr. Hagens, Achthuizen
BON 23 Lei Martens, Elsloo
BON 24 Sjaak de Vos, 's-Heerenhoek
BON 25 Ph. Steketee, Yerseke
BON 26 Jos van Olmen, Broechem (België)
BON 27 Dave van Bommel, Kruiningen
BON 28 Sjaak van de Velde, Breskens
BON 29 Fr. Bungeneers, Ranst (België)
BON 30 Piet de Vogel, Oude Tonge
BON 31 Duo De Groot-Leijen, Egmond aan de Hoef
BON 32 Chr. Musters, Hoogerheide
BON 33 W.L. van Nederpelt, Klaaswaal
BON 34 Ko van Dommelen, St.-Philipsland
BON 35 Ronald Geerdink, Hoogerheide
BON 36 Marco Houtekamer, Oud-Sabbinge
BON 37 Jos Martens, Stein
BON 38 Cees v.d. Laan, Castricum



Een schitterende internationale

TOP-bonnenverkoop
t.b.v. IFC Hoogerheide

BON 1 Leon Roks, Standdaarbuiten

Hier hebben we te maken met een kleine melker, maar wel een zeer groot kampioen. Leon is een
liefhebber die met weinig duiven mee te geven kampioen kan spelen. Als we kijken naar zijn 
resultaten, zo zien we op Pau 1 van de 3, Agen 2 van de 3, Barcelona 1 van de 2, St. Vincent 2 van
de 2, Marseille 2 van de 2, Narbonne 1 van de 2, en op Pergignan 3 van de 3. 
Beter kun je bijna niet spelen. Daarom is Leon ook 15e nationaal hokkampioen  onaangewezen en
12e hokkampioen van Brabant 2000. 
Als je deze erelijst ziet is dat dan ook niet verwonderlijk natuurlijk. 
Daarom is de bon voor een jonge duif 2016 ook warm aanbevolen. 
En zal deze jonge crack zeker een versterking zijn. Voor wie?

BON 2 M. van Loon, Roosendaal

Hier hebben we te maken met een melker die niet alleen op de grote fond zijn mannetje staat, maar
ook nog eens een kanjer is op de dagfond. Rinus is steeds te vinden in de kop van de uitslag. 
Met een prachtige overwinning op La Souterraine in Brabant 2000. En op de overnacht is Rinus 6e
hokkampioen marathon Brabant 2000. En daarbij ook nog 5e hokkampioen overnacht van de
Blauwe Doffer. Vele liefhebbers dromen van al deze prestaties. Maar dat kan alleen met duiven die
uit het goede hout gesneden zijn. Voor de IFC-Hoogerheide schenkt Rinus een jonge duif 2016 op
afspraak. Begin maar te bieden! Wie eerst?

BON 3 Comb. Ouwerkerk-Dekkers, Brasschaat (België)

Voor Jack is het beste nog niet genoeg. Niet alleen voor zij handel in antiek en nog minder voor zij
sport, namelijk de duivensport. Wanneer je duif bent bij Jack heb je het niet best. De duiven worden
flink aan de tand gevoeld. Jack zegt steeds: "De beste blijven over"! Ook de jonge en late jonge 
duiven worden tot diep in Frankrijk opgeleerd. Tot laat in het jaar. Het is daarom geen wonder, 
dat Jack en Irene al nationale overwinningen hebben op o.a. St. Vincent en Irun. 
Maar ook al tal van provinciale overwinningen. Door goede samenwerking met St. Job is de comb.
ook ieder jaar wel bij de kampioenen. Zoals dit jaar 1e kampioen onaangewezen en 3e kampioen
aangewezen. 
Dat de comb. ook grootverzamelaar is in het winnen van prijzen is daarom ook niet verwonderlijk.
Wel 60 tot 70%. De schenking is daarom ook geweldig: Een late van 2011.
Voor wie deze klasbak? Het is aan U.

BON 4 Jac. van den Bosch, Hengstdijk

Jac. houdt van groot. Grote camping, grote duivenhokken, een groot aantal duiven spelen en een
heel groot aantal prijzen winnen. Jac. is in de loop der jaren zeer goed geslaagd met duiven van
Jan Theelen, H. en R. Wijnands, Ko van Dommelen, Gebr. Saarloos, Batenburg-van de Merwe en
de Limburgse kampioen Pie Schurgers. 
Met deze samengevoegde stam behaalde Jac. in 2015 de 1e prijs nationaal Bordeaux jaarlingen 
en als afsluiting het klapstuk met de 1e prijs nationaal Perpignan. 
Velen willen het wel voor iets minder doen. De schenking van Jac. is een jonge duif 2016 op
afspraak. Wie weet is dat later ook wel een nationale overwinnaar? 
Dank je, Jac. voor de schenking. Voor wie deze kampioen?



BON 5 Wilfried Stiel, Arcen

Wilfried deed eind 2007 al zijn duiven in een totale verkoop. Hij brak al zijn hokken af in de ver-
onderstelling nooit meer te beginnen. Maar hij kon de verleiding niet weerstaan en begon opnieuw
met de duiven van zijn oude stam. Dat waren duiven van het Catrijsse soort van Hub Peeters, 
Peter van den Eijnde en van superster Cor de Heijde. En de successen bleven niet uit. Want in de
Herbots Ranking heeft hij de beste Barcelona-duif internationaal over 5 jaar (2011-2015). Maar ook
de beste Barcelona-duif in Nederland over 5 jaar. Als je zo een herstart kunt maken is dat geweldig
natuurlijk. Maar dat zegt natuurlijk niets alleen over de kwaliteit van zijn duiven, maar ook over de
kwaliteit van de melker. Wilfried schenkt aan de IFC een bon voor een koppel eieren op afspraak.
Goed voor 2 Barcelona-vliegers. Bedankt Wilfried! Bieden maar!

BON 6 Jack van Tilbeurgh, Lepelstraat

Jack is ook al jaren liefhebber van de grote fond. Maar vooral van de middaglossingen. 
Dat hij een tegenstander is van formaat, dat weten we in de Zuidwesthoek wel, maar ook in heel
Zuid-Nederland. Maar wat wil je, met rechtstreekse duiven van Anton en Lucie van der Wegen, Jan
Ernest, Koos van Dijk, Janus van Bergen, Piet Yzermans en Cor de Heide. Moeten er nog betere
zijn, want dat is enkel van kampioenshokken. Jack had weer een topseizoen met op St Vincent 3
van de 4. De 6e en 8e in de ZUF. Bordeaux 9 van de 9 met de 3e in de ZUF en de 56e nationaal.
Bergerac 2 van de 3 met de 8e in de ZUF. Cahors 5 van de 12, 3e in de ZUF, 23e nationaal. Tarbes
3 van de 6, 26e in de ZUF. Maar ook andere liefhebbers spelen goed met Jack zijn duiven o.a. Jan
van Eekeren en John Vriens. Geen wonder met al die rassen. Jan schenkt een jonge duif 2016. 
Wie wil er geen Steenbergs ras hebben? Pak je kans!

BON 7 Marco Poorters, Bergen op Zoom

Als Marco in komt korven is het altijd met een klein mandje. Maar pas dan maar op, want dan heeft
hij meestal iets bijzonders bij hem. Kijk maar 2013: Toen speelde hij de 1e prijs bij de IFC op St.
Vincent. Ook toen was het een lastige vlucht. En dit flikte hij in 2015 weer. Nu was het op Marseille
met de 1e prijs in de IFC. En dat iedere keer met een duivin. Die moet wel heel goede duivinnen
hebben om dat iedere keer zo te doen. Marco is niet alleen een goede duivenmelker, maar ook een
geweldige verenigingsman. Toen we dit jaar in de problemen zaten met onze mosselkoker stond
Marco direct klaar om ons uit de nood te helpen. Geweldig en bedankt daarvoor! 
Maar nog grootser is zijn schenking voor een jonge duif 2016 in de zomer. 
Wie wil geen 1e prijs winnen? Wees er snel bij!

BON 8 G. Kouters & Zn., Noordhoek

Wie kent de familie Kouters niet? Vader Geert, moeder Nelly en zoon Antoon. Ze hebben de 
champignonschuur om moeten laten bouwen om al hun bekers en trofeeën uit te kunnen stallen.
Het is moeilijker om te schrijven wat ze niet gewonnen hebben als wat ze wel allemaal gewonnen
hebben. Bij de FBZ waren ze al 3 keer generaal kampioen. Dan moet je van goede huizen komen.
Maar ook in 2015 waren ze weer top. Ze wonnen het 3e overnachtkampioenschap Brabant 2000 en
1e overnachtkampioen van de Blauwe Doffer. Op de ZLU-vluchten wonnen ze Pau 5 van de 8,
Agen, 7 van de 11, Perpignan 7 van de 12. Op St. Vincent middaglossing 3 in de eerste 100. 
Ze hebben een erg sterk ras opgebouwd en nog meer versterkt met duiven van: Ph. Geerdink, 
Jac. van Dijk en Jac. van den Bosch. Allemaal toppers. Voor de IFC schenken ze een koppel eieren
op afspraak. Dus 2 Kouters kampioenen. Familie Kouters hartelijk dank. Dus snel bieden!

BON 9 Piet van Elzakker, Halsteren

Als je op de Halsterseweg van Bergen op Zoom naar Halsteren rijdt, zie je halfweg aan de rechter-
kant de molen staan. Aan de overkant van de weg staat café Molenzicht, de thuishaven van duiven-
club De Luchtgids met als gastheer en gastvrouw Piet van Elzakker en zijn vrouw Vera. Dat was
een echt dorpscafé met een grote zaal voor feesten. Ik schrijf "was", want Piet en Vera zij gestopt
met het café en zijn gaan genieten. Om samen met goed weer te gaan fietsen en voor Piet om
meer tijd te hebben voor zijn duiven. En als dit al een begin is, waar moet het dan straks gaan 
eindigen? Want Piet begint rustig zegt hij, maar win al wel de 1e prijs op Agen jaarlingen bij de IFC
en nationaal betekende dat de 5e prijs. Dat is een sterke binnenkomer. 
Piet schenkt voor de IFC een jonge duif op afspraak. Wie wil niet een duif die nationaal kop kan
vliegen? Voor wie is deze kopvlieger? Zeg het snel!



BON 10 H. Lindenberg, Yerseke

Eigenlijk is het Hans en John Lindenberg. Nog wel tenminste, want John gaat op zichzelf beginnen.
Wat zij op hun hokken hebben zitten zijn de beulen van Yerseke. Want wat zij op hun hokken 
hebben komt uit het allerbeste van Jos Pepping, van Wim Wittebol en niet de allerminste van Jelle
Jellema. Met zo een hok duiven is de fundering al gemaakt. Na enkele jaren stopte de trein met 
kettinguitslagen in Hoogerheide om te gaan naar het volgende station in de Nishoek. 
Om alle uitslagen uitgebreid te gaan noemen heb ik een dagtaak nodig. Maar toch wil ik wel even
vermelden dat ze vorig jaar 2e kampioen aangewezen en 5e generaal werden. 
En dat in het grootste inkorflokaal van Nederland. 
En misschien is straks zoonlief John wel zijn grootste tegenstrever. Wie Weet? 
Hans schenkt een jonge duif 2015 uit zijn kampioenenhok. 
Als dat geen versterking is? Maar je moet wel bieden. Ga je gang!

BON 11 Gerard Schellekens, Riel

De naam Schellekens is geen onbekende in de duivensport. Er zijn al zo vele nationale 
overwinningen geweest. Ik herinner me dat ze zelfs 1e en 2e nationaal Pau wonnen. Dan moet je
wel heel veel klasse op de hokken hebben. Maar ook al wonnen ze nationaal St. Vincent. 
Vele duivenmelkers dromen al van een overwinning. Ook 2015 was weer een succesvol jaar.
Enkele uitslagen nationaal zijn: Pau met de 23e, 72e, 139e, 209e prijs. St. Vincent met 13 van de
15: 17e, 91e, 178e, 277e prijs. Bordeaux met de 6e prijs. En op St. Vincent 5e en 8e Asduif ZLU. 
Bij de FZN 6e marathonkampioen. Op Barcelona sinds 2009 wonnen ze nationaal de 
prijzen: 9-21-23-26-49-53 etc. Als dat geen erelijst is weet ik het niet meer. 
Gerard schenkt een jonge duif op afspraak. Wie zal de gelukkige zijn? Bieden maar!

BON 12 Johan Ceulemans, Essen (België)

Johan is één van de drie Belgen, die is overgekomen naar de NPO. En dus ook automatisch 
ZLU-speler. Ze hebben dit jaar ingekorfd in Hoogerheide. Omdat Johan geen groot melker is, heeft
hij niet alle vluchten meegedaan. Aar de vluchten die hij wel inkorfde liet hij zien dat zijn duiven 
heel wat in zich hebben. Hij begon op Bordeaux met een 7e prijs in de IFC. Op St. Vincent met de
10e prijs met 1 duif mee. En op Narbonne met de 4e en 6e prijs. 
Volgend jaar wil hij proberen om er een paar vluchten bij te doen. In België weten ze wel wat voor
spek ze in de kuip hadden en zijn ze misschien wel blij dat hij de grens is overgestoken. 
Deze jonge liefhebber schenkt de IFC een bon voor een jonge duif 2016 of koppel eieren. 
Als je je hok wil versterken, zou ik niet al te lang wachten om te bieden!

BON 13 Jan Ernest, Steenbergen

Jan is net zo taai en sterk als zijn duiven. Jan is nog steeds in het bezit van het oude Steenbergse
ras, wat al vele liefhebbers over heel de wereld tot kampioen gemaakt hebben. 
Maar met zijn 87 jaar moet hij het al wel een klein beetje rustiger aan gaan doen. Maar als hij 
meedoet moet je er altijd rekening mee houden. Als het mogelijk is, is Jan ieder jaar op de 
kampioenendag bij  de IFC  en is hij ook nog steeds te vinden op de dansvloer. Dus hij is nog vitaal
genoeg. En omdat hij met plezier deze dag mag beleven schenkt Jan voor de IFC een jonge duif
2016 op afspraak. Het is een versterking voor ieders hok. Wie wil er niets hebben uit de
Steenbergse kweekvijver voor de grote fond? Je moet wel snel zij om te bieden!

BON 14 C. Suijkerbuijk, Roosendaal

Dat 2014 geen geluk was, heeft hij dit jaar laten zien. Cees is vele jaren een topspeler geweest op
de nationale vluchten, maar de laatste jaren is Cees ook uitgegroeid tot een topper op de 
ZLU-vluchten. Vorig jaar was Cees 2e kampioen aangewezen en dat kunstje heeft hij herhaald. 
Want na regelmatig prijs en kop te spelen is Cees dit jaar 2e kampioen aangewezen in de 
IFC-Hoogerheide geworden na de zeer sterk spelende Dave van Bommel. 
Ook werd hij 5e kampioen onaangewezen en 5e generaal. En dat alles met een klein aantal duiven
wat ook weer betekent dat er grote klasse aanwezig moet zijn. 
Cees schenkt een jonge duif 2016 op afspraak, 2e broed. 
Dit zal zeker een vast een versterking zijn op ieders hok. Dus snel bieden!



BON 15 Comb. Hamstra-Aldus, Poortugaal

Als we over Johan Hamstra praten, weten we allemaal in de duivenwereld over wie we het hebben.
In de Fondkrant stond er wekelijks een reportage in over een winnaar of een topmelker door Johan
geschreven. Door die goede relatie met die kampioenenkwamen er natuurlijk duiven uit het 
allerbeste naar Poortgaal. Maar door gezondheidsproblemen kwam er een dipje in. 
Maar door combinatie aan te gaan met Eric Aldus is de combinatie weer op de rails. En hoe! 
Zo ook in de duivenwereld als je de openingsklassieker Pau wint. 
Een geweldige prestatie. Dan kun je weer vooruit kijken. 
Deze combinatie zal nog wel meer van zich laten horen. 
De vliegduiven zitten bij Johan en de kwekers bij Eric. 
En uit die kwekers schenken zij een jonge duif 2016 op afspraak. 
Wat een geweldige schenking. Onze dank daarvoor. 
Begin maar snel met bieden!

BON 16 Eric Dek, Kruiningen

Eric steunt de IFC-Hoogerheide dit jaar weer door een bon te schenken. 
Waar 2014 een jaar was met o.a. het 3e kampioenschap generaal en 2e aangewezen in de 
IFC-Zeeland, zorgde een conditiedip tijdens het fondseizoen 2015 er voor dat na een sterke start,
het juiste niveau passend bij het hok pas weer kon worden opgepakt op de laatste vluchten van 
het seizoen (o.a. 4 van de 5 op Perpignan).
Ook op de internationale PIPA-ranglijst 2014 van liefhebbers die het best hun eerstgetekende duif
pakten stond Eric op de 15e plaats!!! 
Enkele resultaten 2015: St Vincent 3 van de 4, Bordeaux 3 van de 8 (3 bij de eerste 10), 
Agen 2 van de 5, Perpignan 4 van de 5.
Rassen: H. Vermeulen, K. van Dommelen, J. Pepping, Fl. Steketee, J. Konings , (Lazeroms), 
J. v.d. Vrede, D.van Bommel, Chr. Musters en R. Vermaas. 
Eric schenkt een koppel jonge duiven 2016. 
Voor wie deze mooie aanbieding?

BON 17 Fr. Struijf, Zandvliet (België)

Als je met Frans gaat praten over duiven ben je er nog niet vanaf. Frans heeft ook een moeilijke tijd
gehad met zijn gezondheid. Maar hij is net zo taai als zijn duiven. Hij weet ook van geen opgeven.
Hij heeft ook al heel veel gewonnen zoals nationaal kampioen van België. 
Maar ook marathon kampioen van de Flying Club en eerste grote fondkampioen. 
Ook na zijn gedwongen verkoop van een groot gedeelte van zijn vliegduiven vanwege zijn 
gezondheid wist hij weer wat prijsvliegen is. 
Maar Frans bezit ook de beste rassen op zijn hok van v.d. Wegen, Chr. Musters, 
Gebr. Bruggeman enz. Velen slaagden met duiven van hem. 
Zijn schenking is goed voor een jonge duif 2016 op afspraak. 
Frans kennende is dat uit het beste! Wie wil daar niet op bieden?

BON 18 C.A. van Heijst & Zn., Bergen op Zoom

Cees is een speler die heel het programma speelt. En dikwijls nog met groot succes ook. 
Maar Cees speelt ook op de nationale fondvluchten. Het is ook geen wonder natuurlijk dat hij 
daarom ook al een 1e nationaal St Vincent heeft gehaald. Maar tegenwoordig gaat het ook steeds
beter op de ZLU-vluchten. Zo ook in 2015 met een 1e prijs op Barcelona in de IFC met twee mee. 
En op St. Vincent de 4e en de 11e prijs met twee mee. 
Dat leverde Cees een 3e kampioenschap aangewezen op. 
Een geweldige prestatie als je weet dat Cees altijd maar met 2 of 3 duiven op de ZLU speelt. 
Maar je moet geen grote melker zijn om kampioen te zijn. 
Daarom is de schenking voor een jonge duif op afspraak van grote waarde. Wie wil die niet?



BON 19 Chris Paauwe, Kruiningen

Chris presteerde in 2015 méér dan verdienstelijk met in de IFC-Zeeland (één van de grootste van
ZLU inkorfcentra in Nederland): 1e onaangewezen kampioen, 2e generaal kampioen, 3e aangewe-
zen kampioen, 2e Supercup. Met op Marseille de 1e in de IFC tegen 177 duiven (enige duif 
's avonds erdoor) Verder: 19e West Europese Super Marathon, 26e Nationale Marathon. 
De rassen die bij Chris op het hok zitten zijn: Eijerkamp, Jelle Jellema, Jac. Steketee, Jan Polder,
Jan & Ina Roobol, Ko van Dommelen, Flip Steketee, Arjan Beens, Dave van Bommel en Joop van
de Vrede. Bart Verdeyen uit Steenokkerzeel kweekte uit een doffer van Chris zijn Black Shadow 
die in 2010 een 1e nationaal België en de 2e internationaal vanuit Barcelona won. 
Kees Commijs kweekte uit een doffer van Chris de 1e van Limoges 2015 in Afd. 5 (2e snelste van
Nederland). Als u bovenstaand kweekmateriaal ziet, is de kans groot, dat ook u gaat slagen met
deze schenking. 
Chris schenkt een jonge duif of een koppel eieren uit dit superkweek materiaal. 
Dus snel bieden! Dank je Chris!

BON 20 Comb. Leijs-Geerings, Ossendrecht

Deze combinatie uit Calfven, die nog maar een paar jaar op de Grote Fond spelen heeft dit jaar
alweer een geweldig seizoen achter de rug. Iedere keer dat ze meespelen bij het IFC weten ze zich
in de kop van de uitslag te plaatsen. Zo wonnen ze in 2015 op Agen oud de 2e, 5e, 10e, 12e, 30e
en 42e en nationaal de 98e. 
Op Barcelona met 2 mee 100% prijs in het IFC met de 4e en 29e prijs. Nationaal werd de 254e prijs
gewonnen en dat voor de 1e keer dat op deze vlucht meegespeeld werd! 
En op Narbonne was het weer raak: Bij het IFC werd de 1e, 2e, 5e, 11e en 19e prijs gespeeld en
nationaal de 27e. Hun "Narbonne", die tevens dit jaar 1e Asduif van IFC-Hoogerheide is 
geworden, was 's avonds de eerstgeklokte duif van heel Brabant op deze vlucht! 
Eric en Marion schenken een jonge duif 2016 op afspraak. Wie biedt?

BON 21 Ph. Geerdink, Hoogerheide

Philip Geerdink is een vaste waarde binnen de IFC-Hoogerheide, in het nationale ZLU-fondspiegel
klassement van 2012 t/m 2014 eindigde Philip op een prachtige 2e plaats. 
Als je met zulke noteringen op de proppen kan komen behoor je tot de absolute top van Nederland.
Na een onbegrijpelijke nefaste seizoensopening van Pau in 2015 heeft Philip zich toch nog 
geweldig weten te revancheren met 4 maal eremetaal op de IFC-vluchten: Barcelona 3e, 
St Vincent 1e, Marseille 2e en Perpignan 1e. Op de laatste vlucht heeft hij zijn naam "Mr Perpignan"
weer ruimschoots waargemaakt. 
In ons IFC behaald Philip de 3e plaats onaangewezen op de ZLU-vluchten. Het hok Geerdink is
opgebouwd rond zijn drie weergaloze stamduiven de "Zwarte Dax", de "Jonge Staaloger" en de
"Witpen Sous". Nazaten van het beste van Van der Wegen gekruist met duiven van good-old Jan
Ernest hebben al heel wat Nationale Asduiven op de wereld gezet. De laatste jaren zijn er duiven 
bijgekomen van Jelle Jellema, Ko van Dommelen en Nouwen-Paesen. Philip schenkt voor 
IFC-Hoogerheide 1 jonge duif of een koppel eieren uit de kwekers van de zomer 2016. 
Wordt u de volgende succesvolle liefhebber met duiven van Phillip Geerdink uit Hoogerheide?

BON 22 Gebr. Hagens, Achthuizen

Een stukje schrijven over de Gebr. Hagens, de grootmeesters uit Achthuizen, valt niet mee, want
dan kom je pen en papier te kort. Zo veelvuldig zijn reeds hun prestaties op de (inter)nationale grote
fondvluchten. En wat te denken van de vele liefhebbers die reeds met hun duiven geslaagd zijn. 
Te veel om hier allemaal op te noemen. Talrijke nationale en internationale overwinningen werden
reeds met hun duiven behaald .Je kunt wel stellen dat hun duiven een wereldnaam in de 
internationale duivensport hebben opgebouwd. Dit jaar wonnen ze zelf o.a. de 14e nationaal
Marseille, 51e nationaal Cahors S2, 59e nationaal Narbonne, 66e nationaal Pau, 134e nationaal 
St. Vincent ZLU. Voor ons IFC schenken ze een jonge duif 2016 op afspraak. 
Sonja, Ad en Rinus hartelijk bedankt hiervoor! Voor wie wordt deze geweldenaar?



BON 23 Lei Martens, Elsloo

Samen met zijn naamgenoot Jos Martens (geen familie overigens) zetten ze samen de nationale en
internationale uitslag van Marseille op zijn kop. Want Lei won de 1e internationaal duivinnen en nog
wel met een jaarling. Maar dat was tevens de 2e nationaal en 2e internationaal. Maar wat een 
uitslag bij de duivinnen nationaal: 1-11-21-24-102-107 enz. 8 van de 13. Maar ook Agen jaarlingen
nationaal 13-27-110-117 enz. 8 van de 15. Dan moet je het wel over een hok met klasseduiven 
hebben. Maar als ik de afstammingen zie, is dit geen wonder. Duiven van Hub Nijsten, Thei
Daalmans, wijlen Huub van Mulker en van tophok Lei Kurvers-De Weerd. 
Als dat geen basis is voor topuitslagen. Deze Limburgse kampioen wil de IFC een mooie schenking
doen voor een jonge 2016 op afspraak. Hiervoor hartelijk dank en nu maar kijken waar die nieuwe
Marseille-winnaar naar toe gaat. Voor wie?

BON 24 Sjaak de Vos, 's-Heerenhoek

Sjaak is een gedreven liefhebber. En samen met zijn vrouw Corryn hebben ze alles over voor hun
duivenkolonie. Zij spelen met hun kolonie met doffers en duivinnen. Als hij op zijn Zeeuwse klompen
aankomt, horen we hem al komen met zijn maanden vol. Maar veel duiven inkorven is niet moeilijk,
maar veel prijzen spelen is een ander verhaal. En dan ook nog kopprijzen. Met als resultaat op
Agen de 9e prijs nationaal en 5 van de 8. Op Agen jaarlingen de 42e prijs nationaal en een hele
serie. Maar ook op St. Vincent bij de IFC-Hoogerheide de 2e prijs en Perpignan 2e en 4e prijs. Hij
werd ook 2e onaangewezen en 2e generaal. Maar wat wil je met een stam duiven overwegend van
Jaap v.d. Graaf. Sjaak schenkt een jonge duif 2015 aanwezig op de verkoop. Uitzoeken uit 2 duiven
van een topkoppel van 2012. Voor wie zo een Zeeuwse topper?

BON 25 Ph. Steketee, Yerseke

Zoals Flip verleden jaar tekeer ging was super, natuurlijk. Maar al vele jaren heeft Flip de duivenwe-
reld doen verbazen. Iedereen praat nog steeds over die sensationele uitslag op Dax ZLU met de 1e
en 2e nationaal. Dat doen hem weinigen na. 
Maar ook in 2005, 2006, 2007 met 2e nationaal Pau, 2e nationaal Dax, 4e nationaal Perpignan en
de 4e nationaal Irun. Maar ook verleden jaar was het kopvliegen met de 11e nationaal Barcelona,
17e nationaal Narbonne en de 62e nationaal St. Vincent. 
Daarmee werd Flip als eerste generaal kampioen afgevlagd van de IFC-Zeeland. 
Maar wat wil je met een hokopbouw met duiven van Jac. Steketee, Jan Ernest, Chr. Musters, 
Cas v.d. Graaf en Jac. v.d. Wegen. Dat dit niet zijn laatste topprestaties zijn, kan ik je wel vertellen. 
Daarom is zijn schenking ook zo bijzonder. Flip schenkt een koppel eieren. 
Goed voor 2 kampioenen straks. 
Daar moet je maar niet te lang over nadenken om te bieden. Ga je gang!

BON 26 Jos van Olmen, Broechem (België)

Mocht er een betere duivenmelker in België zijn dan Jos, dan mag hij opstaan. Wat een groot 
kampioen Jos wel is, ondanks zijn gezondheid. Maar samen met zijn vrouw Maria weten ze 
onwezelijke uitslagen te maken. En dat met altijd een zeer gering aantal ingekorfde duiven. 
Ieder jaar weet Jos wel een provinciale overwinning te behalen. 
Dit jaar was dat van Pau. 
Vooral 2012 was voor Jos een super topjaar met 4 provinciale en 1 nationale overwinning en wel 
op Montauban. 
Op deze vlucht had Jos er 6 mee en speelde hij 5 vroege prijzen. Dan moet je wel super goede 
duiven hebben. 
Door de goede vriendschap met Jos en zijn vrouw Maria schenken ze voor de IFC-Hoogerheide
een bon voor een koppel eieren. Koppeling: 10-4-2016. 
Een geweldige schenking van een groot kampioen. 
Wie heeft straks 2 van deze kampioenen op zijn hok? 
Snel bieden is geboden!



BON 27 Dave van Bommel, Kruiningen

Dave speelt al enige tijd op hoog niveau met succes op de marathonvluchten met een gering aantal
vliegduiven (gemiddeld over de laatste jaren zo'n 14 stuks oude én jaarlingen samen)
In 2013 resulteerde dit in de 1e Asduif ZLU Tarbes/St.Vincent over 4 jaar met zijn duif "DALTON".
In 2014 was zijn duif "NICO" 1e Asduif ZLU Marseille over 4 jaar en deze duif was ook in 2015 
1e Asduif ZLU Marseille over 5 jaar geweest, als de ZLU niet had besloten om met ingang van 2015
te stoppen met de Asduifcompetitie over 5 jaar.
Internationaal werd duif "NICO" echter wel uitgeroepen tot 1e "Asduif Internationaal" van Marseille
over 5 jaar.
Dave heeft in de loop der jaren een eigen stammetje gevormd met bloedlijnen van diverse 
fondmatadoren en gezien de resultaten van de laatste jaren mag gesteld worden dat hij daar goed
in is geslaagd.
In 2015 werden in het sterke fondcentrum IFC Hoogerheide o.a. de volgende kampioenschappen
behaald :

- 1e Aangewezen
- 4e Generaal
- 1e Marathon

In het Samenspel tussen St. Job (België) en IFC Hoogerheide werd de 2e plaats behaald bij 
het Aangewezen Kampioenschap.
Hij schenkt een jonge duif uit zijn kweekhok. 
Levering in overleg met de koper van de bon.

BON 28 Sjaak van de Velde, Breskens

Het is heel moeilijk van deze comb. vader en zoon alles op te schrijven. Want dan heb ik een boek-
werk nodig. Maar toch zal ik proberen om enkele uitslagen te vernoemen. Het zeer grote succes
begon in 2009 met de 1e prijs internationaal op die loodzware Bordeaux bij de jaarlingen. 
Een zoon van hem is bij P. de Vogel een superkweker. In 2010 was het de 8e nationaal Bordeaux
en de 12e nationaal Narbonne. In 2011 was het een superjaar met de 3e nationaal Narbonne en de
superuitslag op Pau met de 7e, 9e, 14e, 23e, 68e, 78e prijs. Wat een droomuitslag! 
In 2012 11e nationaal Perpignan. Dan 2013 met de 20e nationaal Perpignan en 8e nationaal bij de
duivinnen, de 11e nationaal Barcelona en de 29e nationaal Pau. In 2014 de 2e en 21e prijs nat.
Perpignan, de 27e nat. Pau en de 40e nat. St Vincent. 
Tot slot op Perpignan met de 7e, 32e, 41e prijs nationaal. 
En de 62e nat. Barcelona. Dat kan alleen als je superduiven hebt uit het allerbeste van Jan
Theelen, D. van Hofwegen, A.P. Overwater, Lei Kurvers, Cor de Heijde, J. van de Veeke, 
Comb. Hamstra-Aldus en Frederik Leliaert. Wie wil zulke niet op zij hok hebben? 
Maar hier is je kans, want zij schenken een late jonge 2015. 
Een geweldige schenking. Heel hartelijk dank, Sjaak! Voor wie?

BON 29 Fr. Bungeneers, Ranst (België)

Frans is misschien wel de allerbeste Barcelona-speler van de jaren 2000. 
Als je ziet, wat die allemaal heeft gewonnen op Barcelona, is dat ongeloofwaardig. 
Vooral als het echt zware vluchten zijn. 
Een kleine opsomming van de laatste 10 jaar: In 2005 was dat de 1e nat. Barcelona en tevens 
winnaar van de gouden vleugel. Maar nog grootser was uitslag van 2009 met de 2e en 4e nat. 
En weer winnaar van de gouden vleugel.
Maar ook in 2015 was het weer raak met de 7e en de 15e nat. 
En winnaar van de bronzen vleugel. 
Aan de basis van deze stam staan de duiven van superkampioenen Cor de Heijde, Luc en 
Hilde Sioen en het bekende fondhok van weleer uit de Noordhoek van Leo Kouters. 
Als het zwaar weer is zijn deze duiven bijna niet te kloppen. 
Maar dat is dan ook wel te zien in de uitslagen. Daarom zijn wij ook zo blij met de schenking van
Frans voor een jonge duif op afspraak. Wie wil er niet uitblinken op Barcelona? 
Hier is dan je kans, maar dan zal je wel snel moeten bieden. 
Hartelijk dank voor deze geweldige schenking, Frans!



BON 30 Piet de Vogel, Oude Tonge

Piet de Vogel, Oude Tonge, schenkt 1 jonge duif uit goede vlieger (zie stamkaart).
Piet is mede eigenaar van de veilingsite: “TopPigeons en een gepassioneerd fondspeler.
Eind 2014 heeft Piet besloten het wat rustiger aan te doen en afstand te doen van de meeste 
basiskwekers. In 2015 werd doorgestart met de Laatste Paarsborst en het nieuw ontdekte kweek-
koppel Dure Mario x Superkweekster, 10 kinderen van de Levi en kinderen van de oude basis en
voor Barcelona het beste van Frans Bungeneers.
Kampioenschappen in 2015: 2e  Europa Marathon over 6 Internat. vluchten, 3e Bony SGR Cup,
Best geklasseerde Nederlander over beide klassementen Internat. Bony SGR Cup en Bony 
Omega 3 Cup. 3e Pyreneeën Cup ZLU.
Naast de eigen prestaties zeggen de referenties eigenlijk veel meer over een duivenkolonie, 
velen blonken uit of speelden kopprijzen met de inbreng van zijn duiven.

BON 31 Duo De Groot-Leijen, Egmond aan de Hoef

Als je op die afstand kampioen kunt spelen heb je echte superduiven nodig. Toen ik bij de ZLU was,
mocht ik hun al een trofee overhandigen van de 1e marathon noord. En nu in 2015 zijn we ze 
weer 1e kampioen marathon noord. Maar wat ze nog meer winnen is indrukwekkend. Ze winnen 
1e keizer grote fond ZLU, 3 snelste Barcelona 2014, 2e Pyreneeën Cup ZLU, 2e Super Prestige, 
4e Europa Beker en 5e Westeuropese Supermarathon. Enkele uitslagen zijn St Vincent 19 mee 
11-31-35-36-73-100 enz. Perpignan 9 mee 66-110 enz. en Pau 8 mee en 6 prijzen. Met dat alles uit
superduiven van Ysbrand Kaptein, Jos Pepping, Willem van der Velden, Cor de Heijde en 
v.d. Wegen via Ronald Geerdink. Maar op die afstand moet je wel van die sterke beren hebben. 
Dit duo heeft een geweldige schenking voor de IFC. Ze schenken een koppel eieren op afspraak.
Misschien wel 2 van die supers. Bedankt namens de IFC. Wie wordt de nieuwe eigenaar? 
Niet denken, maar doen!

BON 32 Chr. Musters, Hoogerheide

Na een lang en moeilijk besluit is dan om gezondheidsredenen besloten om alle vliegduiven ouder
dan 2014 te verkopen. Enkel 6 jaarlingen van 2014 en een paar zomer- en latere jongen van 2015
blijven behouden. Toch was 2015 nog niet eens zo slecht. Op Pau bij de IFC 5e en 7e prijs, Agen,
de 4e en 18e prijs, Barcelona de 2e, 5e, 20e enz met 5 van de 7 mee. St Vincent de 3e en 9e prijs
en Perpignan de 3e prijs. Daarnaast waren bijna alle extra kampioenschappen voor Christ en Riet.
Zo werden ze 6e aangewezen, 4e onaangewezen en 3e generaal. Ook nog 2e in de marathon. 
We weten allemaal de hokafstammig van zijn duiven. De stamvader gekoppeld aan de duiven van
Antoon en Lucie v.d. Wegen, waar het mee begon. Dan nog de duiven van Cees v.d. Laan, Flip
Steketee, Oostenrijk en van Frans Bungeneers. Daar kun je een flat opbouwen op zo een fundering.
Al 23 jaar zijn Christ en Riet werkzaam in het ZLU-inkorfcentrum. Daarom willen ze iets speciaals
schenken aan de IFC. Het is een augustus jong van zijn unieke Prins. De Prins won al 3 keer in de
eerste 9 nationaal en ook de 61e nationaal. De vader van de Prins is de Goldstar. Die was in 1992
de beste overnachtduif van Zuid-Nederland, welke weer een kleinzoon van de St. Vincenter is. 
Als dit geen gouden schenking is met een diamanten oog? 
Voor wie is deze goudklomp? Begin maar te bieden!

BON 33 W.L. van Nederpelt, Klaaswaal

Hier hebben we te maken met een groot kampioen. Misschien zitten op dit ogenblik wel de beste
duiven en duivenmelkers op de grotere afstanden. Op de prijsuitreiking van Pau stond Wouter niet
voor niets bovenaan. Hij was in het klassement van de 1e getekende 2e en van de eerste 2 
getekenden ook weer 2e. Met als resultaat groot winnaar groot winnaar van de Europa Beker. En
dat met een reuzebeker, die bijna niet in de auto kon. Ook bij de ZLU is Wouter groot verzamelaar
van trofeeën. Hij is daar 1e fondkampioen, 1e Super Prestige en 5e Pyreneeën Cup. Bij de FBZ is
Wouter 1e kampioen aangewezen en ook 1e generaal. Maar ook 1e op de marathon, FBZ. Kan het
nog beter! Als je dat allemaal wint in een jaar moet je wel in het bezit zijn van klasse duiven. 
Zijn schenking is dan ook niet het minste. 
Want wie wil er niet in het bezit komen van zo een kampioensduif. 
Maar dan moet je daar wel snel bij zijn, want de kapers zitten op de kust. 
Voor wie deze klasbak?



BON 34 Ko van Dommelen, St.-Philipsland

Dat Ko reeds een begrip is in de fondwereld weet onderhand iedereen wel. 
Zijn superresultaten van de afgelopen 10 jaar hebben hem over heel de wereld beroemd gemaakt.
Zijn zwaar ingeteelde stam Jan Aarden duiven kunnen iedere klus op de grote fond aan. 
Vooral als er hard gewerkt moet worden weten de duiven van Ko hun mannetje te staan. 
Je wordt niet zo maar, zoals in 2012 Keizer van de Grote Fond bij de ZLU. 
Dan moet je wel over heel goede duiven beschikken. 
Dit jaar won hij o.a. de 22e nat. Agen bij de jaarlingen en de 225e nat. van de loodzware Barcelona.
We danken Ko voor het schenken van een jonge duif 2016 van de 1e ronde. 
(Koppeldatum 7 maart). Voor wie wordt deze krachtpatser?

BON 35 Ronald Geerdink, Hoogerheide

Dat Ronald één van de tophokken heeft van Nederland is te merken aan de referenties. 
Hier heb je een kleine opsomming van prestaties van hem en andere liefhebbers.
1e nat. Perpignan 2014 Arjan Beens, vader rechtstreeks R. Geerdink
1e intern. Asduif Pau 2014 "Le Marchand" van Nico Volkens uit zus "vale Montauban"
1e intern. Asduif ochtendlossingen 2014, Rob Timmermans, 50% Ronald Geerdink
1e NPO Cahors sector 2 2015, comb Hensen via Stoker-Heems, lijn "Vale Montauban"
1e intern. Narbonne 2015, Levi van der Weijden, is kleindochter "Blue Velvet"van Nico Volkens en
uit lijn "Vale Montauban"
1e NPO Cahors sector 4 2015, Gerben van der Loon, inteelt "Vale Montauban"
In de afgelopen 3 jaar 10 eerste prijzen op NPO, Nationaal of Internationaal niveau, dit kan geen
toeval meer zijn. 
Soorten: Ph. Geerdink, Nico Volkens, Gebr. Hagens, Cor de Heijde, Jos Pepping, Arjan Beens, 
Jelle Jellema. Ronald Geerdink is eigenaar van o.a. de "Daan" 1e inter. Agen, "De Pau "met 7e nat.
Pau en 8e Mont de Marsan, "Kras Kweker" Jos Pepping, 11e en 15e nat. Bergerac. Kinderen 
"Kras Kweker" Jos Pepping enz. 
Prestaties: In 2013 gestart in Hoogerheide met jaarlingen. 
In 2014 9e Nationale Marathon, snelste provinciaal Pau ZLU, 21e Nationaal en 2e generaal 
kampioenschap IFC-Hoogerheide.
In 2015: 54 oude duiven gekorfd op 7 oude duiven wedstrijden (8 duiven per vlucht), 43% nat. 

in de prijzen. 
Dit resulteerde in het 1e onaangewezen en 1e generaal kampioenschap IFC-Hoogerheide ZLU!
Ronald schenkt een kind van "Zoon Dure Cees"x het "Meirlaen duivinnetje" 2016 in overleg. 
Dit is zijn beste kweekkoppel! 
Voor wie deze klasbak?

BON 36 Marco Houtekamer, Oud-Sabbinge

Marco heeft één van de sterkste kolonies duiven voor de zware fond. In 2000 won Marco de 
internationale vlucht op Barcelona. 
Een droom die voor heel weinig duivenliefhebbers is weggelegd. 
Maar het jammerlijke van de roem is kort daarna door een laffe diefstal ineengestort. 
Maar Marco zou natuurlijk Marco niet zijn dat hij bij de pakken neer ging zitten. 
Dat hij ook op andere vluchten goed uit de voeten kan zie je wel in de volgende uitslagen. 
In 2014 won Marco de 1e prijs provinciaal op Marseille. Dat was tevens de 18e nationaal. 
En in 2015 op Pau met de 100e enz. en 7 van de 10 mee, Barcelona 1 van de 2, St. Vincent 3 van
de 5 met de 10e, 116e, 230e nat. en Marseille 4 van de 5. 
Maar ook op de middaglossing St. Vincent de 37e nat. 3 van de 3, Bergerac 2 van de 3 met nat.
90e en 100e. Op de WESM werd hij 10e kampioen. 
Zijn hokopbouw is van grote kwaliteit met zij oude soort aangevuld met duiven van Wim Muller, 
Cas v.d. Graaff en de lijn van de Paarsborst. 
Marco schenkt aan de IFC een jonge duif 2015 uit de lijn van de Paarsborst. 
Wie wil geen kampioen worden? Doe snel een bod!



BON 37 Jos Martens, Stein

Eén der grootste en beste kampioenen nationaal en ook internationaal van de laatste 5 jaar. Als je
in 2010 1e intern. Tarbes en in 2015 1e intern. Marseille kunt winnen, dan ben je een hele grote
kampioen. De droom van velen is om een keer te winnen al heel wat. Ik zal proberen om enkele
titels en uitslagen weer te geven. In 2013 won Jos de 1e kamp. Super Cup FML. Dat won hij ook in
2015 dus 1e Super Cup FML. Ook won hij 2e kampioen marathon FML in 2015. Ook dit jaar bij de
ZLU was hij 2e fondkampioen ZLU. En was ook nog 1e Euregio kampioen. Op de vluchten in 2015
was hij succesvol. Op Pau met de 28e nat., de 9e prijs van Agen jaarlingen en bij de ouden de 26e
en 30e nat. En dan de klapper op de vuurpijl op Marseille met 1e prijs nat. en 1e prijs intern., maar
ook nog even de 40e prijs enz. Er zullen er zeer weinig zijn die zo een c.v. kunnen weerleggen.
Door een goed gesprek met Jos was hij bereid om voor de IFC een jonge duif 2016 te schenken. 
Ik durf het bijna niet te vragen, maar wie durft hier een bod op te doen op deze kanjer uit het
Limburgse land? Wij danken Jos voor deze geweldige schenking. Begin maar te bieden!

BON 38 Cees v.d. Laan, Castricum

Voor Cees telt maar één ding in de duivensport, en dat is kopvliegen. Bij Cees zit een duif niet in
een vakantieoord. Het kan gebeuren dat hij zijn jonge duiven in één keer zo maar 120 km 
wegbrengt. En of dat nu richting België of richting Duitsland is, maakt hem niet uit. Ook gebeurt het
dat hij zijn duiven 2 dagen voor het inkorven nog even Meer (België) ongeveer 125 km laat vliegen. 
De stamdoffer, de oude Texier, was een geweldige kweker. Maar ook bij Antoon en Lucie v.d.
Wegen heeft Cees het allerbeste gehaald. Maar overal waar een superduif was, dan was Cees daar
als de kippen bij om daar iets goeds van te halen. Maar dat is ook te merken aan zijn uitslagen. 
Dit jaar begon Cees op Pau met de 85e nat., op Agen met de 10e nat. 
Maar dan kwam die superuitslag op Barcelona met de 3e-7e-49e-55e enz. allemaal nat. 
En Barcelona was toch weer een ouderwetse zware vlucht. En dat op die afstand. 
En op Perpignan de 68e nat. 
Bij Cureghem Centre won hij de 2e prijs in het klassement over 5 jaar. 
De schenking van Cees is super. 
Een jonge duif van 2015 uit de lijn 745 Texier-topkweker. 
Wij danken Cees voor deze geweldige schenking. 
Dit is de laatste kans op deze veiling! Het bieden is aan jullie!

Na een avondje duiven-plezier

kun je het beste genieten van een glaasje bier

Café Boulevard
BRIGITTE HEIJMANS

Raadhuisstraat 119  -  Hoogerheide
Tel. 0164-612372
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