
 

Verkoopbeschrijving 15 januari 2017 

Koop 1 Ronald Geerdink Hoogerheide, bon jonge duif 1e ronde 2017 
Jelle Jellema: ‘Pallas’ topvlieger Jellema en ‘Zeus’ 18e Nationaal Barcelona 2016!!! 

Vader  is zoon ‘Pallas’ die zelf een zeer goede vlieger was en hierna zich ontwikkelde als een 
weergaloze kweker. Deze stamduif van Jellema komt uit de ‘Orion’ die gekoppeld stond aan 
‘Mirna’ die de 20e Nationaal St. Vincent won. 
De ‘Orion’ gaf Jellema in 2016 veel kopprijzen zoals: 
Barcelona 10e Nationaal 
Marseille 13e en 62e Nationaal  
Perpignan 3e, 9e en 35e Nationaal 
‘Zwart Goud’ heeft de naam, maar de doorkweek in geweldige vliegduiven is meer dan 
indrukwekkend van de ‘Orion’. Al jaar en dag is dit zo, want duiven zoals ‘Nirvana’, ‘Iceman’ 
en ‘Witstaart’ zijn kinderen van de ‘Orion’ die fantastisch presteerden op de grote fond en de 
kweekwaarde van de ‘Orion’ bevestigden.  
Andere spelers die juist met duiven uit de ‘Orion’ geweldig presteren zijn: 
Dik van den Berg uit Tuk won de 1e Nationaal St. Vincent, kleinkind  ´Orion´ 
Jan Dekkers 1e Nationaal Orange 2015  
van Gelderen 1e NPO Brive 2014  
Sjaak Buwalda 1e NPO Orange 2013 
‘Pallas’ met o.a. een 92e Nationaal Limoges is één van de bekendste kweekduiven uit de 
weergaloze ‘Orion’! 
Moeder   is dochter ‘ Zeus’ van Jelle Jellema die op de loodzware Barcelona van 2016 de 18e 
Nationaal won tegen 5.239 duiven, Internationaal prijs 42 tegen 17.742 duiven! ‘Zeus’ vloog 
eerder reeds de 194e NPO Bergerac en de 101e Nationaal Marseille in 2015 tegen 3.610 
duiven. 
Onlangs werden drie kinderen uit ‘Evi’ x ‘Zeus’ verkocht op de veilingsite van PIPA en 
deze gingen inclusief BTW voor 8.500 euro per stuk van de hand! 
Hoge prijzen, maar realiseert u zich wel dat Barcelona 2016 verre van een gemakkelijke 
wedstrijd was waar de overvlucht zeker niet in het voordeel zat. ‘Zeus’ trok zich hier niets van 
aan en scoorde pure kop!  
Ronald Geerdink kocht dochter ‘Zeus’ in 2015 en was zeer gecharmeerd van deze 
magnifieke donkere duivin. Dochter ‘Zeus’ gekoppeld aan zoon ‘Pallas’ is een geweldig 
affiche voor deze verkoop! 
Jelle Jellema. Uit zoon ‘Pallas’ en dochter wondere ‘Zeus’ 18 e  Nationaal Barcelona 
2016!!!  

  

Koop 2 Philip Geerdink Hoogerheide, bon jonge duif uit kwekers zomer 2017 of  
2 koppels eieren vliegers 1e ronde 2017, VRIJ UITZOEKEN!!! 

In 2016 stond op nagenoeg alle wedstrijden van de ZLU Philip Geerdink bij de eerste drie 
meldingen. Hij won o.a.: 2e Pau, 3-5-8 Agen oud, 6-7 Agen jrl., 2-5-6 St. Vincent, 1e 
Marseille, 3e Bram en 2-5 Perpignan. Hiermee werden de prestigieuze kampioenschappen: 



1e Totaal Generaal, 1e Aangewezen, 1e Marathon, 2e Onaangewezen  veroverd. Philip 
Geerdink kreeg zijn duiven aan het spreekwoordelijke koordje, zo werden regionaal 41 
prijzen gewonnen op 73 gezette duiven op 10 marathonvluchten, weliswaar 1 op 3, maar 
toch goed voor een prijspercentage van ruim 56%. (Inter)nationaal wonnen zijn fondduiven 
altijd nog 45,2% prijs en ook dit is geen klein bier! 
Het aanwijzen van zijn getekende duiven ging afgelopen seizoen van een leien dakje, dat 
heeft ervoor gezorgd dat de naam Philip Geerdink in talrijke klassementen hoog staat 
genoteerd. Zo werd Philip op Europees niveau 12e WESM kampioen en was daarmee de 
eerste liefhebber van afdeling Brabant 2000!  
Stilstand is achteruitgang dus werd er onlangs geinvesteerd in de wonderduiven van 
sportvriend Jelle Jellema, via Jelle en zijn vader kwamen kinderen uit ISA, TEUN en 
kleinkinderen uit ‘Orion’ en ‘Zwart Goud’. Ook werden de 'Jellemaatjes' aangekocht via de 
Twentse fondkampioenen Harold Zwiers en Cees Nijdeken. Deze nieuwe inbreng gaat het 
komende seizoen gekoppeld worden tegen duiven van Arjan Beens en Frank Zwiers. Dat de 
nieuwe inbreng direct resultaten afwerpt bewijst de 3e prijs Brabant 2000 van 
Bergerac 2016 tegen 2.338 duiven. Een kleinzoon van de ‘Teun’ van Jellema x Arjan 
Beens arriveerde voor de opening van de neutralisatietijd. Een prachtige aanvulling voor 
Geerdink's Van der Wegenduiven, waarvan de nazaten van ‘Zwarte Dax’, ‘Jonge Staaloger’ 
en ‘Witpen Sous’ nog steeds de sterren van de hemel vliegen aan de Ossendrechtseweg als 
bij talrijke sportvrienden in binnen- en buitenland. 
Vandaag een unieke kans om een telg van dit fabuleuze fondsoort te bemachtigen, laat die 
kans niet aan u voorbij gaan! 
Philip Geerdink schenkt 1 jonge duif uit de kwekers zomer 2017 of  2 KOPPELS 
EIEREN van de vliegers (1e ronde) VRIJ UITZOEKEN!!! 

 

Koop 3 Jan van Meer Wouw. Jonge duif 1e ronde 2017 uit 1e prijs Perpignan 2016!!! 

Jan van Meer is een kleine liefhebber met kwaliteit op zijn hok. Hij was in 2016 de nieuwe 
ster aan het firnament! 
Met duiven van Jan Ernest, Cees van Oers en wijlen Dave van Bommel worden geweldige 
prestaties behaald. 
St. Vincent ZLU 8e prijs, Narbonne 7e  prijs, Barcelona 3e prijs, Marseille 2e prijs en 
tenslotte Perpignan 1e prijs. Gemiddeld speelt Jan van der Meer met 4 duiven en heeft een 
prijspercentage van boven de 50%. In het sterke IFC werd Jan van Meer 2e aangewezen, 4e 
onaangewezen en 3e generaal kampioen!!!  
Ook op de marathon, oftewel middaglossingen speelt Jan van Meer opvallend goed. Op Dax 
werden de 17e, 20e, 34e en 45e prijs gewonnen. 
Speciaal voor de verkoop van zijn geliefde IFC Hoogerheide schenkt Jan een jonge 
duif 2017 uit de 1e prijs Perpignan!  
Uit 1 e  prijs Perpignan IFC Hoogerheide 2016!!! 

 

Koop 4 Nationale overwinnaar Barcelona 2016, Hans Lindenberg Yerseke!!! Jonge duif 
2016, op verkoop aanwezig. 



Met de Nationale winnaar van Barcelona 2016 zijn we zeer tevreden gezien een geweldige 
schenking. 
Ik nodig u daarom ook hartelijk uit om op onze verkoop van 15 januari 2017 aanwezig te zijn 
om deze schenking te bewonderen. 
Hans Lindenberg had een fantastisch vliegseizoen 2016, ooordeelt u zelf maar: 
Barcelona 1e Nationaal en 4e Internationaal 3 mee 2 prijzen 
St. Vincent ZLU Nationaal prijs 50, 69, 85, 142 enzovoorts 
Narbonne 23 en 25 Nationaal. Twee bokalen te behalen bij de ZLU!!! 
Zes prijzen in de eerste 100 Nationaal en overwinnaar van één van de zwaarste 
Barcelona’s aller tijden! 
Deze combinatie heeft niet alleen geweldige vliegers, maar ook een bijzonder goed 
kweekhok. Al heel vroeg waren zij de liefhebbers die naar Nijverdal gingen om bij Jelle 
Jellema uit de beste duiven te kopen. De duiven van Jellema en Wittebol werd aangevuld 
met het beste van Jos Pepping. De ‘Scherpe’ topkweker van Jos Pepping werd voor een 
megabedrag gekocht op de openbare verkoop van Pepping. Ook uit topduiven zoals de 
‘Daan’ 1e internationaal Agen 2013, werd een kind geruild met Ronald Geerdink.  
Alleen uit het beste is goed genoeg om een sportieve toekomst veilig te stellen, aldus 
Barcelonawinnaar Hans Lindenberg. 
Voor het IFC Hoogerheide schenkt Hans Lindenberg een jonge duif op de verkoop 
aanwezig. Let op de afstamming is formidabel!!! 

 

Koop 5 Combinatie Ouwerkerk Dekkers Brasschaat. Bon voor een jonge duif 2017 i.o. 
Misschien wel het beste hok van de grote fond in België!!! 

Irene, Vincent en Jacques Ouwerkerk Dekkers zijn vrienden van IFC Hoogerheide. Wat deze 
kampioenen presteren is onvoorstelbaar. Ik geef u enkele uitslagen van het afgelopen jaar. 
Nationaal Montauban 2016, 20 mee 15 prijzen.  Nationaal prijs 2-56-62-70-71-91-94  enz. 
tegen 4.327 duiven. 
Internationaal Pau 2016, 11 mee 8 prijzen, prijs 39-46 enz. Nationaal de 4e en 7e prijs!!! 
Nationaal Barcelona 2016 29 mee en 15 prijzen 110-163-174-180-217-259 enz. 
Nationaal St. Vincent Prijs 24-53-59-69 enzovoorts 
Nationaal Marseille 27 mee 10 prijzen 31-51  Nationaal 
Nationaal Narbonne 29 mee 17 prijzen 27-44-100-105-110 
Nationaal Perpignan 46 mee 21 prijzen, dag van lossing 8 duiven thuis!! 47e Nationaal enz. 
In 2015 werd op alle internationale wedstrijden van de ochtendlossingen begonnen 
met een duif in de eerste 100 nationaal. Dit deed niemand in België en Nederland beter 
dan Combinatie Ouwerkerk Dekkers. 
Op Barcelona presteren de duiven van combinatie Ouwerkerk Dekkers fenomenaal! 
2013 Internationaal tegen 25.294 duiven kopprijzen met de 21e en 47e. Maar liefst 66 
duiven gingen er mee, waarvan er 40 in de prijzen vlogen.  
2014: Internationaal de prijzen 24-82-113-188-272  tegen 21.169 duiven 17 prijzen uit 26 
gezette duiven.  
2015: 99e Nationaal en 11 prijzen uit 29 gezette duiven. 
Reeds eerder werd tweemaal de 1e Nationaal St. Vincent gevlogen. Deze twee nationale 
overwinnaars staan aan de basis van de hedendaagse successen. Juist een stam biedt voor 



de kweek een veel grotere kans op succes! Daarom grijp uw kans want zelden krijgt u de 
mogelijkheid middels een bon duiven van één van de sterkste hokken van België te kopen! 
Schenking: Jonge duif 2017 i.o. Ik bied 100 Euro wie meer!?! 

 

Koop 6 Marco Poorters Bergen op Zoom. Bon voor TWEE JONGE DUIVEN 2017 uit de 
1e Agen, 1e St. Vincent en/of 1e Marseille!!! Unieke schenking! 

Marco Poorters timmert goed aan de weg met een geweldig stammetje duiven gebaseerd op 
duiven van Ko van Dommelen, Jos Pepping en Ronald Geerdink.   
In 2013 speelde Marco de 1e prijs in het IFC op St. Vincent ZLU tegen 144 duiven. 
Nationaal was dit tegen 3.294 duiven de 8e prijs en de 3e prijs Nationaal duivinnen!  
In 2014 met 12 jaarlingen naar Agen en werd er gestart met prijs 7 en vlogen 9 van de 
12 gezette duiven in de prijzen! 
In 2015 vloog Marco van Marseille wederom de 1e prijs in het IFC. Nationaal de 72e prijs 
tegen 3.610 duiven! In 2016 won Marco met een 50% duif van Ronald Geerdink (lijn 
Vale Montauban) de 1e prijs van Agen. Dus drie eerste prijzen als prille start op de 
ZLU! 
Marco Poorters schenkt niet één maar twee jonge duiven! Hij koppelt de 1e IFC Marseille aan 
de 1e IFC Agen. Uit deze koppeling kunt u één duif kopen de andere blijft bij Marco Poorters.  
Van de 1e IFC St. Vincent, oftewel de 8e Nationaal St. Vincent ZLU kunt u ook één jonge duif 
verkrijgen en het nestmaatje blijft ook bij Marco Poorters. Zo heeft u middels één bod twee 
duiven uit kopvliegers van Marco Poorters, een unieke mogelijkheid van het ‘coming hok’ van 
de ZLU! 
Bon voor TWEE JONGE DUIVEN uit de 1 e  Agen, 1 e  St. Vincent en 1 e  Marseille!!! Unieke 
schenking! 

 

Koop 7 Christ Musters Hoogerheide. Bon voor één jonge duif 2016 rechtstreeks uit de 
‘Prins’! Duiven aanwezig op verkoop. Laatste mogelijkheid ooit!!! 

Laatste mogelijkheid ooit! Dit is waar ik mee start daar Christ Musters stopt met de 
duivensport. Na 24 jaar centrumleider te zijn geweest van het IFC Hoogerheide hangt Christ 
zijn jas aan de wilgen gezien zijn matige gezondheid. Ook het totaal stoppen met de 
duivensport op eigen erf is een hard gelag, maar het besluit is genoemen op doktersadvies. 
Als laatste goede daad voor zijn eigen geliefde IFC schenkt Christ een jonge duif 2016 uit 
zijn legendarische ‘Prins’.  
Op de verkoop van 15 januari 2017 zullen twee jonge duiven uit de ‘Prins’ te bewonderen 
zijn, waarvan er één voor het IFC Hoogerheide onder de hamer komt. 
‘De Prins’ vloog in IFC Hoogerheide respectievelijk prijs 1, 1, 2, 3, 7, enzovoorts! 
Nationaal Bergerac 2004 7e 
Nationaal Pau 2005 9e 
Nationaal Pau 2006 61e  
Nationaal Pau 2007 9e  
Van internationaal Pau 2005 tegen 8.438 duiven prijs 51, internationaal Pau 2006 tegen 
6.553 duiven prijs 137, internationaal Pau 2007 tegen 7.218 duiven prijs 16 enzovoorts.  



Chapeau Christ dat je dit doet voor ons IFC Hoogerheide!!! 
We kennen allemaal de afstamming van Christ zijn duiven. Zijn 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, Hein Oostenrijk en van Frans Bungeneers zorgden voor jarenlange 
successen op de Ossendrechtseweg. 
Christ Musters schenkt dus een jonge duif van zijn unieke ‘Prins’ die afstamt uit het beste 
van van der Wegen en duivenvriend Flip Steketee uit Yerseke. 
‘De Prins’ is een uitzonderlijke vlieger met 3 prijzen in de eerste 9 nationaal en ook 
nog eens de 61e nationaal, een wonder op wieken!!!  
Op eigen hok is ‘Prins Junior’ met een 17e van Nationaal Pau en een 75e Nationaal 
Tarbes een geweldige zoon en opvolger van zijn vader. Ook bij vele anderen is ‘de 
Prins’ bepalend in de opbouw van hun stam duiven voor de grote fond. 
De vader van ‘de Prins’ is ‘The Goldstar’ die in 1992 als beste overnachtduif van 
Zuid-Nederland werd gekroond. Zo ook hier weer komen topduiven uit topduiven. 
Wie wordt de nieuwe eigenaar van zoon of dochter ‘Prins’? Daar het een jonge duif is van 
2016 kan je in 2017 er reeds uit kweken.  
Jonge duif 2016 rechtstreeks uit de ‘Prins’! Laatste mogelijkheid ooit!!! 

 

Koop 8 Philip Steketee Yerseke. Bon voor een jonge duif 2017 i.o. 
Al jaren aan de top en velen presteren met duiven van Flip Steketee!!! 

Philip Steketee is één van de liefhebbers die meer dan 50 jaar duiven houdt. Een sportman 
pur sang die niet alleen zelf geweldig presteert, maar ook anderen in het zadel heeft 
geholpen. Christ Musters is hier een aansprekend voorbeeld van. ‘De Prins’ is een 50% duif 
van Flip Steketee en vloog driemaal Teletekst op de grote fond! 
Naam kreeg Flip vooral door het winnen van Dax ZLU, hij won zelfs de 1e en 2e prijs 
Nationaal! Maar ook in 2005, 2006 en 2007 vloog deze Zeeuwse kampioen de 2e 
Nationaal Pau, 2e Nationaal Dax, 4e Nationaal Perpignan en de 4e Nationaal Irun.  
In 2014 vloog Flip de 11e Nationaal Barcelona, 17e Nationaal Narbonne en de 62e 
Nationaal St. Vincent. Daarmee werd Flip als eerste generaal kampioen afgevlagd van 
het IFC Zeeland.  
In 2015 93e Nationaal Agen, 108e Nationaal Perpignan en in 2016 de 41e Nationaal 
Barcelona!  
Flip heeft al jaar en dag duiven van Nederlandse tophokken zoals Jac. Steketee, Jan Ernest, 
Chr. Musters, Cas v.d. Graaf en Jac. v.d. Wegen. Op basis van deze hokken bouwde 
Steketee één van de sterkste stammen van Nederland. Dat anderen zeer succesvol zijn met 
duiven van Flip Steketee bewijst Hans Lindenberg door met een 50% duif van Flip de 1e 
Nationaal Barcelona te winnen en de 4e Internationaal 2016! Dit is slechts één voorbeeld van 
de velen die presteren door de superstam uit Yerseke. 
Flip schenkt voor IFC Hoogerheide een jonge duif i.o. 2017. 
Jonge duif 2017 i.o. van een groot kampioen; Flip Steketee uit Yerseke!!! 

 

Koop 9 Peter Oele Oudelande. Bon voor een jonge duif i.o. 2e ronde 2017 
Topliefhebber en de Generaal Kampioen IFC Zeeland 2016!!! 



Peter Oele had een geweldig jaar in 2016. Na een goed 2015 met een 48e Nationaal Pau,  
149e Nationaal Marseille, 158e Nationaal Agen jaarlingen en een 170e Nationaal Barcelona 
was er goede hoop voor 2016 en niet onterecht. 
In 2016 vloog Peter Oele de 86e Nationaal St. Vincent ZLU, 86e Nationaal Agen oud, 
Serie III van Narbonne, Serie III van die hele zware Barcelona waar hij geweldig 
presteerde met prijs 272, 419 en 904 met slechts drie duiven mee!!!  
Er werden over de 8 ZLU wedstrijden slechts 38 duiven gekorfd en 20 duiven vlogen 
prijs. Met dus een gemiddeld aantal van 5 duiven per vlucht vloog Oele zo hard dat hij 
alle andere concurrenten van IFC Zeeland achter zich liet en de onbetwiste Generaal 
kampioen werd van 2016! Verder werd Peter 1e aangewezen en onaangewezen 
kampioen.  
Bij de ZLU zal Peter Oele worden gehuldigd als 2e Pyreneeën Cup, 3e Fond kampioen ZLU, 
5e Nationale Marathon 8 getekenden en bedenk wel dat deze prestaties zijn behaald door 
een heel klein hok duiven gebaseerd op duiven van Wijnands en zoon, Cas van der Graaff 
en zoon, Johan van der Veeken en Jelle Jellema. Peter Oele wist beslag te leggen op 
kinderen uit de ‘Superkweker 818’ van Jelle Jellema en dit soort investeringen geeft nog 
meer vertrouwen voor de toekomst! 
De kwaliteit staat op een hoog niveau in Oudelande en juist daarom zijn we de Generaal 
Kampioen van IFC Zeeland erkentelijk voor het schenken van een jonge duif 2017! 
Peter Oele, Generaal Kampioen IFC Zeeland schenkt jonge duif 2017 i.o.!!! 

 

Koop 10 Chris Paauwe Kruiningen. Bon voor een jonge duif 2017 i.o. 
In 2015 en in 2016 1e prijs provinciaal Marseille met ‘Giant Lady’!!! 

Net als Peter Oele is dit een liefhebber die steeds beter vliegt op de ochtendlossingen van de 
ZLU. Zijn basis wordt gevormd door bij de beste liefhebbers van Nederland te investeren en 
dan ook alleen maar bij hen uit het beste aan te kopen. Zo kocht hij duiven van Combinatie 
Verweij-de Haan, Arjan Beens, Jos Pepping, Jelle Jellema, Jan Polder, Hans en Evert-Jan 
Eijerkamp, Ko van Dommelen, Jac. Steketee, Jan en Ina Roobol en Ben Roodbeen. Daar 
veel mensen weten dat Chris de goede soorten heeft zitten is er veel vraag naar zijn duiven 
en heeft Chris tegenwoordig een klein kweekstation opgezet om aan de toenemende vraag 
te kunnen voldoen. 
Door te investeren in kwaliteit gaan de prestaties op eigen hok ook crescendo!  
In 2015 werd er een droomstart van Pau gemaakt met vier duiven mee vloog Chris 
prijs 141, 242, 444 en 481!!! 
Datzelfde jaar ook de 99e Nationaal St. Vincent, 159e Nationaal Barcelona, 190e Agen 
oud en de 1e prijs provinciaal Marseille en dit was Nationaal goed voor prijs 87. 
In 2016 van Agen jaarlingen de 91e en 99e Nationaal prijs met slechts vijf duiven mee, 
de 45e Nationaal St. Vincent ZLU en wederom de 1e provinciaal Marseille en dit was 
goed voor de 14e Nationaal!  
De ‘Giant Lady’ vloog in haar jonge loopbaan dus reeds twee keer de 1e provinciaal 
Marseille en dit tegen het enorme geweld van Limburg en de overvlucht, klasse!!! 
Hierdoor is ze 5e Internationale As duif Marseille in de welbekende PIPA ranking! 
Chris Paauwe schenkt een jonge duif 2017 i.o. één van de tophokken van Zeeland op 
de grote fond!!!  

 



Koop 11 Cees Suijkerbuijk Lepelstraat. Jonge duif 2017 i.o. 
Nationale ZLU Fondspiegel 5e kampioen 2013-2014-2015!!! 

Ieder jaar neemt Cees Suijkerbuijk uit het Brabantse Lepelstraat deel aan de ZLU 
ochtendlossingen. Op basis van zijn geweldige stam duiven presteert Cees al jaren aan de 
top en juist daarom zijn we hem dankbaar voor deze schenking.  
Met slechts 3 tot 5 duiven per vlucht in te korven wordt er zeker bovengemiddeld 
gepresteerd. In 2015 werd op Nationaal Barcelona de 178e en 399e prijs gespeeld met 
slechts 2 duiven mee!! Van Narbonne de 53e Nationaal, Perpignan de 156e en 193e Nationaal 
met slechts drie duiven mee en van Marseille de 162e Nationaal! In 2016 o.a. de 69e en 119e 
Nationaal Marseille met drie duiven mee. 
Door constant en vaak vroeg te pakken staat Cees Suijkerbuijk als 5e geklasseerd bij 
de ZLU Fondspiegel van 2013 t/m 2015! In de prestigieuze Europabeker, dat een van 
de meest toonaangevende internationale kampioenschappen is die al jaar en dag 
georganiseerd wordt door La Colombe Joyeuse, staat de naam Cees Suijkerbuijk in 
2015 op plaats 6 (eerst getekende klassement) en 8e (twee eerst getekende 
klassement).  
Ook in 2016 vinden we Cees bij de eerste kampioenen terug. Juist door weinig duiven in te 
korven met duiven die de zware wedstrijden aankunnen sta je hoog in deze Nationale en 
Internationale klassementen. 
De schenking is een jonge duif 2017 i.o.  Internationale klasse van Cees Suijkerbuijk!!! 

 

Koop 12 Eric Dek Kruiningen. KOPPEL JONGE DUIVEN 2017 i.o. 
Schenking TWEE DUIVEN in één koop van topliefhebber Eric Dek!!! 
 
Al drie jaar op rij speelt Eric Dek uit het Zeeuwse Kruiningen bij de top van Zeeland op zowel 
de ochtendlossingen van de ZLU als de middaglossingen van de NPO. 
Enkele voorbeelden Nationaal Marseille de 73e prijs met 3 uit 3, de 258e Nationaal 
Barcelona met 2 uit 3, de 201e Nationaal Agen, de 263e Nationaal St. Vincent ZLU 
enzovoorts. Dit leidde tot het 3e kampioenschap generaal en 2e aangewezen in het 
IFC-Zeeland. In 2015 vloog Eric de 136e Nationaal Pau, de 211e Nat. Agen jaarlingen, de 
218e Nat. Perpignan met 4 uit 5. Op de middaglossingen de 23e van St. Vincent tegen 
1.064 duiven en de 8e (teletekst) van Bordeaux tegen 1.567 duiven. 
2016 65e Nationaal St. Vincent ZLU met vier duiven mee en 89e Nationaal Barcelona 
met drie duiven mee.  
De rassen die Eric op zijn hok heeft zijn van Vermeulen, Ko van Dommelen, Jos Pepping, 
Flip Steketee, wijlen Dave van Bommel en Christ Musters. Eric schenkt een koppel jonge 
duiven 2017!!! 
Schenking TWEE DUIVEN in één koop van topliefhebber Eric Dek 

 

Koop 13 Francois Struyf Zandvliet. Bon voor een jonge duif 2017 i.o. 
Schenking van Nationaal Grote Fond Kampioen Francois Struyf!!! 
 
Francois Struyf is al jaren een zeer gekende naam op de grote fond, zowel Nationaal als 
Internationaal.  
In 2006 Nationaal Kampioen van België, Marathon kampioen en eerste grote fond 
kampioen van de gerenommeerde Flying Club.  



Francois behaalde maar liefst 9 provinciale overwinningen op de ochtendlossingen. 
Ook na zijn gedwongen verkoop van een groot gedeelte van zijn vliegduiven vanwege zijn 
gezondheid wist hij weer wat prijsvliegen is. Maar Francois bezit ook de beste rassen op zijn 
hok namelijk van v.d. Wegen, Chr. Musters, Gebr. Bruggeman. enz. Velen slaagden met 
duiven van hem.  
2016 was een geweldig jaar met de 16e Nationaal Montauban, 66e en 201e Nationaal 
Perpignan enz. In het Belgische KFC werd Francois niet alleen 1e kampioen Grote 
Fond, maar behaalde ook nog eens de 1e, 4e en 8e As duif Grote Fond! 
Zijn schenking is goed voor een jonge duif 2017 op afspraak. Francois kennende is dat uit 
het beste!  
Schenking van Nationaal Grote Fond Kampioen Francois Struyf!!! 

 

Koop 14 Ko van Dommelen St. Philipsland. Jonge duif 2017 i.o. 
Keizer van de Grote Fond, 2 x WESM kampioen en winnaar van de Europabeker!!! 

Ko van Dommelen internationaal bekend door nationale en internationale 
kampioenschappen te winnen. Een ander meent ‘de grootste schatbewaarder van het Jan 
Aarden ras’. ‘Een begrip in de Fond wereld’, maar in ieder geval één van de beste spelers 
van de ochtendlossingen van de laatste tien jaar!!! 
Ko van Dommelen won: 
1e Europabeker 
1e WESM 2012 
1e WESM 2014 
1e Klassement 8 getekenden 
1e Keizer Grote Fond 
1e ZLU Fond kampioen 
1e Superprestige ZLU 
1e Pyreneeën Cup ZLU 
1e As duif Narbonne 
1e IATP Pipa ranking Grote Fond 
1e Internationaal Bordeaux jaarlingen  
1e NPO Bordeaux 
1e Nationaal Lourdes 
1e Nationaal Narbonne 
1e Nationaal Dax  
Topduiven met Internationale bekendheid: ‘Oliebontje’, ‘Bulldozer’, ‘Hulk’, ‘Jonge Hulk’, 
‘Paarsborst’, de ‘Zwarte Elastieken’, de ‘Narbonne’, ‘Zwarte Pau’  en de ‘Ultieme’. 
Enkele referenties: Batenburg van der Merwe, Jelle Jellema, Gerard Koopman enz. 
Ko schenkt voor het IFC Hoogerheide een jonge duif 2017 i.o., kweker van topduiven en de 
liefhebber die aan de basis staat van de hedendaagse Grote Fond!!! 
Ko van Dommelen: Keizer van de Grote Fond, 2 x WESM kampioen en Europabeker!!! 

 

Koop 15 Leon Roks Standdaarbuiten. Jonge duif 1e ronde 2017 i.o. 
Een klein melker, maar een groot kampioen: Leon Roks!!! 

Hier hebben we te maken met een kleine melker, maar wel een zeer groot kampioen.  
De focus ligt op de Marathon wedstrijden en in mindere mate de ZLU. 



In 2015 behaalde deze sympathieke Brabander door ijzersterke resultaten en met heel 
weinig duiven het 15e Nationaal hokkampioenschap. 
In 2016 werd in Brabant 2000 van Bordeaux prijs 21 en 39 gevlogen, Tarbes 30, 48, 84 en 
97, Bergerac 40e en een topuitslag van Limoges met prijs 2, 4, 17, 30 en 45! 
In 2015 van de ZLU een prijspercentage van boven de 60%!!! 
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 Perpignan 3 van de 3!!! 
In 2016 behaalde Leon Roks wederom een heel hoog prijspercentage met gemiddeld enkele 
duiven per vlucht mee. 
Leon schenkt een jonge duif uit de 1e ronde! 
Topprestaties op de middag en ochtendlossingen van Leon Roks uit 
Standdaarbuiten!!! 

 

Koop 16 Piet de Vogel Oude Tonge. Jonge duif 2017 i.o. 
2016: 1e Nationale As duif St. Vincent over 4 jaar, 2e ZLU Fond kampioen en 8e WESM!!! 
 
Trouwe sponsor van IFC Hoogerheide is het veilinghuis van de Grote Fond: Toppigeons. 
Piet de Vogel is oprichter en eigenaar van het enige gespecialiseerde veilinghuis van de 
Europese Grote Fond. Niet alleen in de zaken gaat het Piet de Vogel voor de wind, maar met 
een klein hok duiven weet deze liefhebber al jaren aan de top te spelen. Kampioen worden is 
niet eenvoudig, maar kampioen blijven is een kunst en dit geldt zeker voor Piet de Vogel. 
Topduiven zoals de ‘Laatste Paarsborst’ , het nieuw ontdekte kweekkoppel ‘Dure Mario’ x 
‘Superkweekster’, 10 kinderen van de ‘Levi’ (1e St. Vincent ZLU en 4e Nationaal St. Vincent), 
kinderen van zijn oude basis en voor Barcelona en uit het beste van Frans Bungeneers gaat 
Piet de strijd aan met de concurrentie. 
In 2015 gaf dit de volgende kampioenschappen: 2e Europa Marathon over 6 Internationale 
vluchten, 3e Bony SGR Cup, best geklasseerde Nederlander over beide klassementen en 3e 
Pyreneeën Cup ZLU. In het gehele ZLU seizoen korfde Piet de Vogel slechts 45 duiven 
en won 25 prijzen! Barcelona 190e Nationaal, Perpignan 184e Nationaal, Narbonne 179e 
Nationaal, St. Vincent 127e Nationaal, Pau 96e Nationaal en Agen oud 17e Nationaal! 
In 2016 won Piet de 32e Nationaal Pau (1e dag thuis), 88e Nationaal Agen jaarlingen, 70e, 
113e, 143e Nationaal Perpignan met 6 prijzen uit 8 gezette duiven! 
Hierdoor werd deze topspeler in 2016: 
8e West Europese Super Marathon 
2e ZLU Fond kampioen 
1e As duif St. Vincent ZLU over 4 jaar met de10-1642754 die beste duif van Nederland 
werd door vier jaar op rij de volgende prijzen te winnen: 
2013: 248e Nationaal 
2014: 79e   Nationaal 
2015: 208e Nationaal 
2016: 203e Nationaal 
Piet de Vogel is een kampioen pur sang! Bekijken we de liefhebbers in binnen -en buitenland 
die al jaren kopprijzen behalen met zijn duiven dan is het papier te kort! 
Piet de Vogel schenkt een jonge duif i.o. van 2017.  
1 e  Nationale As duif St. Vincent over 4 jaar, 2 e  ZLU Fond kampioen en 8 e  WESM!!! 
 
 
 



Koop 17 Jo Melis Zoutelande. Bon voor een jonge duif 2017 i.o. 
De beste Marathonspeler van Nederland!?! 
 
Jo Melis een naam die je direct associeert met kwaliteit over een lange periode. 
Wat ik al eerder aangaf kampioen blijven is de kunst en alleen de prestaties op de Nationale 
Marathon geeft al aan dat we hier met een hele grote te maken hebben. 
2009: 5e Nationale Marathon 
2012: 14e Nationale Marathon 
2014: 4e Nationale Marathon 
2015: 4e Nationale Marathon 
Wat opvalt bij Jo Melis is dat hij de middaglossingen van de NPO en de ochtendlossingen 
van de ZLU speelt en dit gemiddeld met 4 tot 5 duiven per vlucht. Het prijs percentage van 
2015 en 2016 ligt ruim boven de 50%! 
Prestaties 2015 en 2016: 
Agen oud 48e en 65e Nationaal tegen 7.135 duiven, 3 uit 5 
Barcelona 33e Nationaal tegen 5.183 duiven, 2 uit 5 
St. Vincent ZLU 73e, 106e, 188e Nationaal tegen 3.387 duiven, 3 uit 5 
Perpignan 104e, 234e en 453e Nationaal tegen 4.027 duiven, 3 uit 5 
Op de nationale middaglossingen werd Jo Melis in zijn vereniging wederom 1e kampioen! 
Met duiven van Jan Theelen, Cas van der Graaff & Zn en het oude van der Wegensoort 
heeft Jo Melis zijn eigen stam gevormd. Referenties zijn er in overvloed die presteren met 
deze stam, wijlen Cas van der Graaff is hier een goed voorbeeld van. 
Jo schenkt voor IFC Hoogerheide een jonge duif 2017 i.o. 
Jo Melis, de beste Marathonspeler van Nederland!?! 
 
 
 
Koop 18 Cees van Heijst Heerle. Jonge duif 2017 uit topkweker en zoon ‘447’ Jan 
Ernest met 4 x in eerste 19 Nationaal!!! 

Op de site van Cees van Heijst lees ik ´vele generaties van kopvliegers´ bij de naam van Jan 
Ernest. De geweldige ´794´ won bij Cees van Heijst de 4e Nationaal St. Vincent 1999 tegen 
21.210 duiven en  hetzelfde jaar de 1e Nationaal Dax tegen 19.125 duiven en komt voor 50% 
van Jan Ernest. Deze lijn zorgde ook voor de 1e Nationaal Ruffec bij neef Ad van Heijst uit 
Wijchen. 
De ´447´ was een topper bij Jan Ernest die maar liefst 4 prijzen in de eerste 19 
Nationaal won!!! Van deze klasbak van Jan Ernest heeft Cees een zoon op het 
kweekhok zitten en juist uit deze zoon schenkt Cees een bon voor 2017! 
Zelf speelt Cees van Heijst al jaren met veel succes de middag –en ochtendlossingen.  
Prestaties 2015 en 2016: 
2015 Barcelona 1e prijs IFC Hoogerheide en 131e Nationaal 5.183 duiven 
2015 St. Vincent ZLU 4e en11e prijs met 2 uit 2!!! 
2016 Bordeaux  69e tegen 2.772 duiven, 4 uit 5 
2016 Dax 35e tegen 1.234 duiven, 2 uit 3 
2016 Agen 75e tegen 1.928 duiven, 2 uit 5 
2016 Bergerac 107e tegen 2.366 duiven, 3 uit 3!!! 
In 2015 o.a. overwinnaar Barcelona en 3e aangewezen kampioen in IFC Hoogerheide. In 
2016 6e onaangewezen kampioen meerdaagse fond. 
Zijn superduif de 14-3418956 werd 2e As duif Grote Fond in De Zuidwesthoek Union 
Fond, oftewel rayon 2 met de prijzen: 
St. Vincent NPO 346 duiven prijs 36 



Dax 276 duiven prijs 5 
Bergerac 543 duiven prijs 12 
Let op! Wie wordt de nieuwe eigenaar van een kleinzoon of kleindochter van de ‘Super 
447’ van Jan Ernest met 4 prijzen in de eerste 19 Nationaal!?! 

 

Koop 19 Simon Schoonen Bergen op Zoom. 3e kampioen afdeling Brabant 2000 
Meerdaagse Fond schenkt jonge duif 2017 i.o. 

Simon Schoonen is van oorsprong een echte allround speler en met succes! 
Echter het spel van de overnacht vindt hij steeds leuker worden en ook niet zo verwonderlijk 
als je kijkt naar de uitslagen. Met zijn eigen stam duiven gebaseerd op het overnachtsoort 
van John Schuurbiers heeft hij deze enkele jaren geleden aangevuld met duiven van Ronald 
Geerdink en dan vooral de lijn van de ‘Vale Montauban’. Dit gaf direct vroege prijzen in 2014 
en 2015. 2016 was een buitengewoon goed jaar! Aan alle Nationale middaglossingen werd 
deelgenomen en op iedere wedstrijd speelde Simon Schoonen van voren.  
Prestaties: 
St. Vincent 346 duiven prijs 4, 12, 32 en 40, 4 uit 4 100% score!!! 
Bordeaux 577 duiven prijs 17, 18, 35, 5 uit 12 
Dax 276 duiven prijs 7, 14 en 64, 3 uit 4 
Agen 402 duiven prijs 29 en 45, 5 uit 12 
Tarbes 231 duiven prijs 4, 2 uit 5 
Bergerac 543 duiven prijs 5 en 10, 4 uit 7 
Met zijn topvlieger de 13-1354780 die hij rechtstreeks bij Ronald Geerdink haalde, won 
Simon Schoonen het 2e As duif kampioenschap meerdaagse fond met de 14e van Dax 
tegen 276 duiven, 40e van St. Vincent 346 duiven en de 4e van Tarbes tegen 231 duiven 
in 2016. 
Door uitstekend presteren werd Simon Schoonen 27e onaangewezen en 29e aangewezen 
Nationaal kampioen meerdaagse fond en 3e hokkampioen Afdeling Brabant 2000 
meerdaagse Fond!!! 
3 e  kampioen afdeling Brabant 2000 Meerdaagse Fond schenkt jonge duif 2017 i.o. 

 
 

Koop 20 Johan van Oers Roosendaal. Bon voor jonge duif 2017 uit 1e As duif Rayon 2 
Meerdaagse Fond!!!  

Wat een klasse heeft deze man op zijn hokken zitten wat betreft duiven voor de grote fond! 
Prestaties 2016: 
St. Vincent 346 duiven prijs 26, 31 enz. 5 uit 12 
Bordeaux 577 duiven prijs 25,26, 44 enz.  
Dax 276 duiven prijs 1, 9, 23 enz. 5 uit 12 
Agen 402 duiven prijs 15, 19, 28, 32, 37, 47 enz. 10 uit 17 
Tarbes 231 duiven prijs 1 en 2 enz. 6 uit 10 
Bergerac 543 duiven prijs 13, 22 enz. 7 uit 17 
Met zijn 13-1342090 won Johan van Oers twee rayonoverwinningen namelijk op Tarbes 
en Dax. Deze topper won de 3e Nationaal Dax 2016 tegen 4.616 duiven!  
Een andere topper de 11-3039396 vloog In 2014 de 26e van Dax tegen 387 duiven. In 2015 
64e St. Vincent 410 duiven, 27e Bergerac 239 duiven, 7e Tarbes 250 duiven.  



In 2016 won ‘de 396’ van St. Vincent prijs 31 tegen 346 duiven, van Dax de 9e prijs 
tegen 276 duiven en van Tarbes de 2e prijs tegen 231 duiven. Dus 7 keer mee en 7 
prijzen op rij! De 11-3039396 werd in 2016 als 1e As duif in de Zuidwesthoek Union 
Fond (Rayon 2) afgevlagd met drie kopprijzen op de grote fond.  
We danken Johan van Oers dat hij uit het beste van zijn hok, namelijk uit de As duif van het 
Rayon aanbiedt voor IFC Hoogerheide!  
Uniek!!! Uit 1 e  As duif Meerdaagse Fond ZUF 2016!!! 

 

Koop 21 Sjaak de Vos ’s-Heerenhoek. Jonge duif 2017 i.o. uit Superkoppel!  
Voor IFC Hoogerheide kweekt Sjaak de Vos uit 1e Barcelona x 2e Barcelona 2016! 

Sjaak de Vos uit het Zeeuwse ’s-Heerenhoek heeft zijn hart verpand aan de ZLU 
wedstrijden. 
In 2015 won Sjaak de 1e van Agen en dit was goed voor de 9e Nationaal tegen 6.638 
duiven! 
Hij werd 2e onaangewezen en 2e Generaal Kampioen.  
In 2016 werden de volgende prestaties behaald: 
7e Perpignan, 6e Narbonne, 5e Pau, 4e Agen jaarlingen, 3e St. Vincent en de wonderuitslag 
van Barcelona met prijs 1, 2 en 4!!! 
Zelden schenkt Sjaak een bon, maar voor zijn eigen internationale inkorfcentrum 
Hoogerheide uit het allerbeste. Van de loeizware Barcelona van 2016 won Sjaak de 1e, 2e, 
4e, 11e, 16e en 17e prijs. Zijn eerste twee duiven van de uitslag die Nationaal prijs 112 en 
125 wonnen tegen 5.239 duiven worden aan elkaar gekoppeld. De koper van deze bon 
verzekert zich dus van een duif uit ijzersterke duiven die kop kunnen spelen van een 
hele zware Barcelona!!! 
Jonge duif 2017 uit 1 e  en 2 e  IFC Barcelona 2016. Nationaal prijs 112 en 125!!! 

 

Koop 22 Frans Belleter Nispen. Jonge duif 2017 i.o. 
Kopprijzen op de middag –en ochtendlossingen, daar gaat het om!!! 

Frans en José Belleter genieten van de duivensport, maar vooral van kopduiven op de ZLU. 
En dat ze hier succesvol in zijn geef ik u aan in volgend overzicht: 
2013 
12e Nationaal Narbonne ZLU 4.515 duiven 
13e, 16e, 39e, 79e, 80e, 126e, 148e Nationaal Agen jaarlingen met 23 prijzen uit 47 duiven. 
In IFC Hoogerheide prijs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 enz. tegen 162 duiven!!! 
1e NPO Bergerac en ook nog eens prijs 10, 20, 59, 80 tegen 3.363 duiven, wie deed het 
beter? 
2014 
42e Nationaal Marseille 4.899 duiven 
Werelduitslag van Nationaal Barcelona! 14e, 16e, 31e tegen 5.423 duiven!! 
Daarna duiven verkocht en overnieuw gestart en in 2016 
18e Nationaal Perpignan 4.027 duiven 
Frans en José schenken IFC Hoogerheide een jonge duif 2017 i.o. uit hun  geweldige 
stam van kopvliegers!!!  



 

Koop 23 Piet van Nijnatten Roosendaal. Jonge duif 2017 i.o. 
1e Nat. Perpignan, 1e Nationale Marathon en eigenaar van ´Sarinalijn´ Gebr. Hagens!!! 

Piet van Nijnatten werd internationaal bekend door ´den Joost´ die geweldige vale 
doffer die op 3 augustus 2012 Nationaal Perpignan wist te winnen tegen 5.616 duiven. 
Door deze overwinning en een geweldig seizoen 2012 werd Piet Nationaal Marathon 
Kampioen. In één jaar kwamen twee dromen uit, hoe mooi kan duivensport zijn? 
De afgelopen drie jaar won Piet in de 25e Nationaal Perpignan en Serie III Nationaal, won 
met zes duiven mee op Nationaal Marseille zes prijzen en Serie III Nationaal. 
In 2015 224 en 299 Nationaal Barcelona met 4 prijzen uit 6 gezette duiven, 109e en 251e St. 
Vincent ZLU met 4 uit 8, in 2016 van St. Vincent 44e ZLU tegen 3.387 duiven en van 
Nationaal Perpignan 323, 326 en 369 met 4 prijzen uit 6 gezette duiven. 
Al deze prestaties worden vooral gemaakt met de lijn van ‘den Joost’, dus nakomelingen van 
‘de Sarina’ de 1e Internationale As duif Barcelona en 1e internationaal Barcelona duivinnen 
1999. Velen zijn met deze duiven juist uit die geweldige ‘Sarina’ geslaagd. 
Piet van Nijnatten ziet u niet vaak bij veel bonnenschenkingen, maar voor het internationaal 
inkorfcentrum Hoogerheide heeft hij een uitzondering gemaakt. 
Wie gaat met een duif uit de lijn van ‘den Joost’ aan de haal. De lijn die al veel liefhebbers op 
de kaart hebben gezet! 
1 e  Nat. Perpignan, 1 e  Nationale Marathon en eigenaar van ´Sarinalijn´ Gebr. Hagens!!! 

 

Koop 24 Jan Ernest Steenbergen. Een kampioen die veel kampioenen heeft gemaakt 
schenkt bon voor een jonge duif 2017 i.o. 

Jan Ernest bezit over de jaren één van de beste vlieghokken van Nederland dat kunnen we 
wel stellen. Laat ik enkele prestaties benoemen:  
2010 Tarbes 5e en 28e Nationaal tegen 7.490 duiven 
2010 Bergerac 8e Nationaal tegen 16.041 duiven 
2011 Bergerac 1e prijs in de ZUF 844 duiven 
2011 Dax 6e en 8e prijs 472 duiven 
2012 St. Vincent 9e 3.468 duiven 
2012 Dax 1e prijs in de ZUF 521 duiven 
2013 Dax 5e prijs 364 duiven 
2013 Tarbes 5e prijs 462 duiven 
Vliegen was zilver en kweken is goud. Weinigen hebben andere liefhebbers zo op de kaart 
gezet als Jan Ernest. Met soort of duiven van Jan Ernest won van Houten internationaal 
Barcelona 2009, Jan Geerdink 2 x in eerste 75 Nationaal Barcelona, Cees van Oers 3e 
Barcelonaduif ZLU, Cees van Heijst 1e Nationaal Dax en 4e Nationaal St. Vincent,  Auke 
Smid 5e Nationaal Barcelona 2008, Walter van der Meulen 4e Nationaal Barcelona 2006, 
2007 Herman van Helmond 1e Internationaal Bordeaux. 
In 2016 won Hans Lindenberg de 1e Nationaal Barcelona en de 4e Internationaal met 
een duif met Jan Ernest bloed.  
Sterspeler Joost de Smeyter heeft uit de ‘Super 23’ van Jan Ernest zijn 1e prijs 
internationaal Perpignan gekweekt. De 1e Internationaal Perpignan is vader van de 
provinciaal winnaar Libourne tegen 551 duiven en 40e Nationaal St. Vincent. Uit deze 5e 
Nationale As duif jaarlingen KBDB Grote Fond kweekte Joost de 1e Internationaal Pau 
2015 tegen 9.062 duiven, dit kan geen toeval meer zijn en geeft de klasse aan van de 



Jan Ernest duif gedurende vele decennia!!!  
Jan schenkt een jonge duif 2017 i.o.  
Een kampioen die veel kampioenen heeft gemaakt schenkt een jonge duif 2017 i.o. 

 

Koop 25 Combinatie Verweij-de Haan Mijdrecht. Jonge duif 2016 is in zaal aanwezig. 
Topspeler, NPO, Nationaal en Internationale winnaars!!! 

De voorlaatste bon van deze verkoop is van de Combinatie Verweij-de Haan. Michel Verweij 
en Peter de Haan gaven een bon aan IFC Hoogerheide uit vriendschap die schrijver Ronald 
Geerdink en deze sympathieke combinatie al jaren hebben.  
Deze mensen krijgen 250 aanvragen voor een bon per jaar en hebben een hok van 9 meter 
waarmee ze de ZLU en een aantal NPO concoursen mee vliegen. Het is ondoenlijk om aan 
al deze aanvragen te voldoen, maar we zijn daarom deze internationale topliefhebbers zeer 
dankbaar dat ze een jonge duif 2016 aanbieden voor ons IFC Hoogerheide. 
Ik geef u slechts enkele prestaties van één van de beste hokken op de grote fond van 
Europa: 
2016 Pau 12e Nationaal 3.788 duiven 
2016 Agen 21e Nationaal 4.679 duiven 
2016 Narbonne 65e Nationaal 5.042 duiven 
2016 Perpignan 19e Nationaal 4.027 duiven 
2015 Pau 32e Nationaal Pau 
2015 Agen jaarlingen 96,97, 102 enz. tegen 5.055 duiven 
2015 Internationaal Agen oud prijs 1, 8, enz. tegen 7.135 duiven, 9 uit 12 
2015 Barcelona 10e Nationaal tegen 5.183 duiven, 3 uit 4 
2015 St. Vincent NPO 2e, 11e, 25e, 37e enz., 6 uit 10  
2015 Agen NPO 3e, 6e, 7e, enz., 6 uit 9 
Enkele topduiven: 
‘Balotelli’: 5e Nat. Cahors 5.571 d., 6e Nat. Cahors 5.340 d., 1e internationaal Agen 7.135 
duiven  
‘Barry’: 28e Nat. St. Vincent 5.336 d., 39e Nat. Cahors 10.381 d., 47e Nat. Bergerac 10.903 
d., 76e Nat. Bordeaux 13.393 d., 98e Nat. St. Vincent 5.201 duiven en is vader van 1e 
Internationaal Agen 2015 
‘De Toon’: 5e Nat. M. de Marsan 3.699d., 10e Nat. St. Vincent 6.621 d., 15e Nat. St. Vincent 
6.385 d., 36e Nat. St. Vincent 6.212 d., 48e Nat. M. de Marsan 3.704 d., 77e Nat. St. Vincent 
6.830 d enz. 
‘Super 677’: In 2016 12e Nationaal Pau 3.788 duiven en 19e Nat. Perpignan 4.027 duiven, 5e 
beste duif WHZB/TBOTB 2016, 3e beste Europese duivin ochtendlossingen PIPA met 11e en 
16e internationaal duivinnen 2016 
Zeldzame klasse en daarom ook zeker een investering waard!!! 
Jonge duif 2016 is in zaal aanwezig. Topspelers, NPO, Nationaal en Internationale 
winnaars!!! 

 

Koop 26 Cees van der Laan Castricum. Jonge duif 2016 op verkoop aanwezig.  
Cees van der Laan, Mirakelman van Barcelona!!! 

Cees van der Laan is een naam die in één adem wordt genoemd met andere coryfeeën in 
Noord-Holland. In 2016 speelde Cees de 96e en 100e Nationaal van Agen oud,  de 118e 



Nationaal Marseille, de 160e Nationaal van Perpignan en de 54e en 81e Nationaal 
Barcelona!!! 
Juist als het er om gaat, als het echt zwaar is dan staan de duiven van Cees van der Laan 
vaak in het snuitje van de uitslag.  
Het bewijs is Barcelona met in 2014 de 154e Nationaal en 10 van de 15 in de prijzen! 
2015 3e, 7e, 49e en 55e Nationaal is één van de meest bijzondere uitslagen die ik ooit 
heb gezien van Nationaal Barcelona!!!  
2016 wederom de 54e en 81e Nationaal. We kunnen volmondig beamen dat Cees van der 
Laan één van de sterkste hokken is op Barcelona van de afgelopen jaren! 
2015 was een seizoen die ook Cees, die toch wel wat gewend is, niet snel meer zal 
vergeten. Enkele resultaten van 2015: 
Pau 85e Nationaal 
Agen jaarlingen 3e Nationaal  
Agen oud 10e Nationaal 
Barcelona 3e, 7e, 49e en 55e Nationaal 
Perpignan 68e Nationaal  
Vier keer in de eerste 10 Nationaal vliegen namelijk de 3e, 3e, 7e en 10e is meer dan 
buitengewoon! 
Cees van der Laan schenkt een jonge duif 2016 die tijdens de verkoop aanwezig zal zijn. Uit 
zijn vriendschap voor het IFC Hoogerheide, de goede contacten met Christ Musters en Mat 
Weststrate heeft Cees deze schenking gemaakt, misschien wel zijn enige schenking van dit 
jaar! 
Daarom is koop 25 een fantastische mogelijkheid om uw hok te versterken met het oude 
Texiersoort en de van der Wegen duiven die garant staan voor kopprijzen op de verre 
drachten. Cees van der Laan is het bewijs, u wellicht de volgende! 
Jonge duif 2016, op verkoop aanwezig. Cees van der Laan, Mirakelman van 
Barcelona!!! 

 
 
 

 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
  
 

 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
  
  
 

 
 
 

 

 
 
 


