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1) Sander Gemmink, Varsseveld. Bon voor een laat jong uit zijn TOP duivin 18-085 (zie 
stamkaart).

De duiven van Sander kwamen afgelopen jaar verdienstelijk naar huis. Met wekelijks vroege 
duiven, mooie series en een hoog prijspercentage. Er wordt met 16 koppels dubbel 
weduwschap gespeeld waarbij het spel met de duivinnen zijn voorkeur heeft. Van de betere 
duivinnen blijft de partner vaak thuis. Jaarlijks is er plaats voor circa 30 jongen. Al met al 
klein behuisd waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. Zijn voorkeur gaat uit naar de 
snelheidsvluchten. Dit jaar in zijn vereniging PV de Koerier te Zelhem: 1e Vitesse A. en 1e 
O.A. / 1e Midfond A. en 2e O.A. / 1e Natour A. en 1e O.A. Op alle onderdelen 1e 
duifkampioen. In CC7 Silvolde: 2e Vitesse A. en 3e O.A / 5e Midfond A. / 7e Natour A. en 5e 

O.A. Duifkampioenschappen 4e Vitesse / 10e Midfond / 8e Snelheid / 7e Natour. In AFD9 
Zuid: 6e Vitesse A. en 6e O.A. Duifkampioenschap 9e Vitesse. Op N33 vanuit Tongeren 8e 
Grootmeester van de gehele afdeling met 10/11 prijs. Voor onze verkoop schenkt Sander 
een laat jong (vermoedelijk duivin) rechtstreeks uit zijn TOP duivin 18-085. 
http://sandergemmink.weebly.com/

2) Jurgen Kleinpenning, Zevenaar. Bon voor 1 jonge duif 2e broed 2022.

Dan hier een schenking van Jurgen Kleinpenning & Zn. uit Oud-Zevenaar, ze wisten 
dit jaar de 10e en 12e nationaal duif kampioen te behalen in de categorie 
jeugd/senior. In CC8 afdeling 9 de 4e en 5e duif kampioen Vitesse. In de vereniging 
Vitesse en natoer kampioen. Het soort duiven wat daar op de hokken zit en vliegt zijn 
het eigen soort aangevuld en gekruist met duiven van Reico Janssen uit Ede en van 
Kees Nejeboer uit de Pollen. Daarmee goed geslaagd met duiven die ook goed in de 
kop kunnen vliegen. Op de natoer kwamen ze geweldig naar huis met diverse 
kopduiven. Hierbij een jonge duif 2e broed 2022 , een echte aanrader.

3)Toon Natrop, ’s-Heerenberg. Schenkt een koppel eieren 2022.

Toon beoefend de duivensport niet alleen, ook zijn vrouw Miriam is helemaal gek van duiven. 
Als hij niet in staat is om de duiven te verzorgen neemt Miriam die taak over. Een echte man-
vrouw combinatie. Ze leggen zich helemaal toe op de Marathonvluchten en dit met groots 
succes. Ze zijn nog in een opbouwende fase bezig maar het jaar 2021 was wederom veel 
beter dan het jaar 2020. In CC7 korfden ze 4 van de 6 Marathonvluchten in en behaalden op 
Limoges 2, 5, 6 etc., Perigieux 5, 8 en 16, Cahors 3, 11, Bergerac plaats 5. Dit alles 
resulteerde in een 4e ONAANGEWEZEN en 1e AANGEWEZEN op deze discipline. We zijn 
benieuwd wat het jaar  2022 voor hun zal gaan brengen. Wie gaat er deze bon inwisselen 
voor een koppel eieren 2022 in ’s-Heerenberg,

about:blank


4) Jurgen Stevens, Emmerich. Schenkt 1 jonge duif in overleg 2022.

Hier een bon van een van onze Duitse sportvriend Jurgen Stevens. Jurgen vliegt elk jaar 
weer hard en laat vaak vele top hokken de hakken zien. En zeker dit jaar heeft hij bijna alles 
gewonnen wat er te winnen viel. En de volgende kampioenschappen werden dan behaald in 
de afdeling 9 zuid vitesse 2e onaangewezen midfond 10e onaangewezen dagfond 8e 
onaangewezen in CC7 vitesse 1e onaangewezen midfond 2e onaangewezen en 3e 
aangewezen dagfond 3e onaangewezen en 8e aangewezen en generaal snelheid 5e 
onaangewezen en 5e aangewezen 3e asduif midfond 1e asduif dagfond. Hokgemiddeld 2e 
vitesse 2e midfond 3e dagfond er zijn dit jaar dan ook meerdere 1e gevlogen in CC 7 hier is 
dus echt sprake van een top met zeer veel top duiven. Er zitten veel duiven van Koopman, 
Gunther Prange en van nog veel meer top hokken. Mooie bon van een sympathieke 
liefhebber pak je kans en ga de grens over naar het gastvrije Emmerich.

5)Arnold Paalman, Hengevelde/Laren. 1 laat jong 2021(zie stamkaart)

De magiër uit Laren verhuisde naar Hengevelde, vloog daar alles aan flarden, en 
gaat vanaf 2022 weer vliegen in Laren. Onvoorstelbaar op welke wijze Arnold zijn 
duiven wekelijks aan een touwtje naar huis krijgt. Ook in 2021 weer diverse 
vermeldingen op intertekst, ontelbare kampioenschappen, en vaak tussen de 
grootmeesters vermeld. Een fantastisch hok met duiven, waar alleen plaats is voor 
het beste van het beste. Duiven van Eyerkamp, van Stefaan Lambrechts, van 
Derksen-v.d. Keuken, van Marco Zandvoort, enz. Duiven van louter top hokken, 
waar Arnold alleen voor het allerbeste aanklopt, en op eigen hok smeedt hij van al 
deze geweldige duiven een eigen stam, een eigen succes formule. enkele uitslagen 
2021. Nanteuil 1788 d 3- 4-5- 6- 9- 13- 14-20 etc. (59/40), Sermaises 795 d 1- 7-8-
12- 13- 15- 23 etc. (30/14),Tongeren 2327 d. 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15-18 ect) 
50/48) Kampioenschaap Afd. 9 in CC6 -1 t/m 12 in de club op Tienen 1 (1e get)-2 
(2e get)-3-4-5-7-12-15-18 tegen 2.563 duiven, Quievrain tevens 1e tegen 8.449 
duiven met “Mazati Haas”, 10e NPO Sermaises 537 km. tegen 6.730 duiven 1 t/m 
12 in de club op, 2-3-6-7 tegen 491 duiven Fay aux Loges 575 km. 9e tegen 11.095 
duiven Chalons met “Mazati Haas”, 1-2 tegen 355 duiven Vierzon 641 km. 7e tegen 
8.835 duiven Chalons Afd. 9, 8e Nat. Grand Prix Chalons 15.487 duiven Afd. 
9/10/11 2-4-5-8-9 tegen 319 duiven Chateauroux 696 km. 8-9-10-11-12-13-14-15 
etc. tegen 2.327 duiven Heusden Zolder. 48 prijzen op 50 duiven. 1-2-4-11-13-14-
15-16-17 tegen 2.145 duiven Duffel tevens 5-7-11 tegen 20.105 duiven. Dit 
resulteerde in de volgende kampioenschappen: 5e onaang. Vitesse CC6, 1e aang. 
Vitesse CC6, 9e Duifkampioen met de 19-452, 5e aang. Vitesse Afd. 9 Zuid 2e 
onaang. Midfond CC6, 3e aang. Midfond CC 6, 7e Duifkampioen met de 19-326, 5e 
onaang. Midfond Afd. 9 Zuid, 9e aang. Midfond Afd. 9 Zuid, 1e onaang. Dagfond 
CC6, 2e aang. Dagfond CC6, 3e Duifkampioen met 19-663, 5e Duifkampioen met 
19-472 6e Duifkampioen met 19-269, 7e Duifkampioen met 19-667, 2e onaang. 



Dagfond Afd. 9 Zuid 6e onaang Dagfond DAT Dagfondclub Achterhoek Twente Afd 
9,1e onaang. Natour CC6 1e aang. Natour CC6, 1e Duifkampioen met 20-993, 2e 
Duifkampioen met 20-911, 5e Duifkampioen met 20-969, 6e Duifkampioen met 19-
449,8e Duifkampioen met 19-673, 10e Duifkampioen met 19-630, 3e onaang. 
Natour Afd 9 Zuid, 2e aang. Natour Afd. 9 Zuid, 1e Duifkampioen met 20-993, 2e 
Duifkampioen met 20-911, 5e Duifkampioen met 20-969, 8e Duifkampioen met 19-
449, 6e onaang. Natour Afd. 9,6e aang. Natour Afd. 9, 3e Duifkampioen Natour Afd. 
9 met 20-993 (Zonder streepvluchten heeft deze doffer de hoogste score). 6e 
Duifkampioen Natour Afd. 9 met 19-512, 4e onaang. Snelheid CC6, 2e aang. 
Snelheid CC6 10e onaang. Snelheid Afd. 9 Zuid, 7e aang. Snelheid Afd. 9 Zuid. 
Blikvangers dit jaar waren o.a. 19-673v: Vorig jaar al asduif snelheid in de CC. 
Afgelopen jaar weer 16 prijzen op 18 inkorvingen en mijn eerste duif op de zware 
Chateauroux. (Klk. Stefaan) 19-630m: Vorig jaar al een van mijn betere 
weduwnaars. Dit jaar wederom 14 prijzen, waarvan 2x 1 op 100 en 10x 1 op 10. 20-
969v: Minder constant, maar meerdere prijzen 1 op 100 en o.a. een 8e Nationaal 
Afd. 9/10/11 tegen 15.487 duiven. 19-663m: Doffer van Dick Mensink met veel 
prijzen 1 op 10 en o.a. 10e NPO Sermaises. 19-406v: Tot de een na laatste vlucht 
11e Allerbeste Allround van NL o.a. mijn eerste op Vierzon. 19-326m: Rechtstreeks 
Eijerkamp, 11e WHZB Midfond. Jammerlijk genoeg verspeeld. 19-539v: 
Rechtstreeks Gebr. Homma, 5x 1 op 100. Al met al tevreden over hoe de duiven 
zich hebben gehouden, ondanks het zware voorgeschotelde programma. Tot slot 
enkele mooie referenties, deze waren o.a. 2e NPO Chalons Afd. 9 bij Rudie en Stan 
ten Thije. 100% Paalman 2e Duifkampioen Natour Afd. 11 bij Gebroeders Homma, 
rechtstreeks Paalman 6e Chalons 5.617 duiven Afd. 11 bij Gebroeders Homma, 
50% Paalman 3e Chimay 28.919 duiven Sector 4, rechtstreeks Paalman. En u kunt 
daar de vruchten van plukken, als u deze bon koopt. De vliegduiven uit Hengevelde 
zijn verkocht.

6) Comb. Messink-Massen Gaanderen. Schenken 2 jonge duiven 2022( in overleg)

Herman de man met een geheugen als een computer en als er dan ook bij zuster 
verenigingen problemen zijn dan weten ze hem te vinden. Stambomen rammelt hij zo uit 
zijn mouw en niet alleen van zijn duiven. Hij investeert in zijn duiven om zijn kweekhokje 
naar een hoger niveau te brengen en dat lukt aardig. Er zitten duiven van de oude lijn van 
H. V. Londen, H. Megens uit de tijd van de Com.(Schaerlaeckens) G. v. d. Kemp 
(Heremans). Simpelweg een topmelker uit Gaanderen die onlangs nieuwe basisrassen 
heeft aangeschaft van het soort Stefaan  Lambrechts en Dirk van de Bulk, dus puur 
snelheid. Daarnaast heeft Herman onlangs een top duif aangeschaft van Beelen en zoon. 
Wie gaat er op bezoek bij deze sympathieke liefhebber?

7) Egbert Hans Neuenhaus (Duitsland) Schenkt 1 jonge duif 2022(in overleg).Een top 
liefhebber uit Duitsland. Behoort al jaren tot de kampioenen van Duitsland. Soorten die hij 
bezit zijn o.a. Van Koppen, Veenstra en Koopman. Alles rechtstreeks gekocht. Voor wie 
deze bon!!



8) Andre Jansen Varsselder. Schenkt 1 jonge duif 2022 (in overleg).

Een bon van de voorzitter van Ons Genoegen Ulft die al van kinds af aan tussen de 
duiven zit en een voorbeeld had aan zijn vader die altijd bij de kampioenen hoorde   
J. B. Jansen. André speelt momenteel met de duiven van het soort van zijn broer 
Bennie, Toon Roes, Peter Janssen en Gerrie Heinen en een enkeling van 
plaatselijke liefhebbers zit nog in zijn duivenbestand. In CC7 (Silvolde) werd hij 10e 
aangewezen Vitesse, 10e onaangewezen en 8e aangewezen Midfond, 9e 
onaangewezen en 9e aangewezen Dagfond, 14e onaangewezen en 9e aangewezen 
Snelheid. Duifkampioenschappen: 7e Vitesse, 2e Midfond en 1e Snelheid met de 
679. Wie komt het mooie Varsselder bezoeken. 

9) Willi Linsen, Kleve. Schenkt 1 jonge duif 2022 (in overleg).

Willi Linsen een melker die in binnen en buitenland gekend en geliefd is. Een melker welke 
in Duitsland alles heeft gewonnen wat er te winnen was en nu in Nederland ook als een 
vorst regeert in de uitslagen. Alle eendaagse vluchten worden gespeeld d.w.z. van 100 tot 
700 km en dit doet hij met hoofdzakelijk de duiven van Gaby Vandenabeele. In 1989 was 
Willi voor het eerst op bezoek bij Gaby Vandenabeele en mede door de goede klik tussen 
beide liefhebbers, zouden er nog vele volgen. Bij dit eerste bezoek gingen er gelijk 20 eieren 
mee naar Kleve en reeds als jaarlingen lieten deze duiven zien over de nodige klasse te 
beschikken. Hierna werden ieder jaar uit de beste kwekers bij Gaby jongen gehaald. Naast 
deze Vandenabeele-duiven kwamen er ook duiven van Gerard Koopman uit o.a. 
Emmerveens Hoop, Branco en Ons Louis. Verder zien we duiven van toppers zoals Dr. 
Marien, Gerard van den Berg, W. & F. Ebben en Luc de Laere. Als laatste actuele 
versterkingen zien de duiven van PIPA (lijn Porsche-familie) en Gerard Koopman (lijn Manu-
familie). Wie gaat er op bezoek bij deze top melker?

10) Gebr. Meulenveld, Ruurlo. Schenkt een jonge duif 2022 (in overleg).

Een bon van de gebroeders Meulenveld André & Willy. Zijn altijd te vinden bij de 
kampioenen in vereniging en CC9. Op de hokken zitten duiven van Hans Hak 
Maurik, Ben Pieper Borculo, DEBO Manderveen, Gerard van de Aast Laren, Emiel 
Raeymaekers Lint (B) Enkele losse duiven van top liefhebbers. De gebroeders 
spelen op de vluchten van 100 – 750 kilometer. Op de eendaagse Fond komt de 
komende jaren meer de focus te liggen. Hier moeten de duiven van Hans Hak, 
Gerard van de Aast en Johan de Vries voor gaan zorgen. In 2021 hadden we een 
goede duivin die tweemaal een eerste prijs won. Deze duif is een kruising Hans 
Hak x Comb. Daalwijk. Op de derde eendaagse Fond vlucht was deze duivin ’s 
avonds niet op appél. Na een paar maand afwezigheid kwam deze duivin gewond 
terug. Super blij dat ze terug is gekomen. Een lijn voor de toekomst. Ook dit jaar 
weer worden op meerdere vluchten op zowel de Vitesse, Midfond als Dagfond top 
gevlogen. Zo werd in CC 9 direct op de eerste Dagfond vlucht Sermaises knap een 



7de plaats behaald, de volgende vlucht een 5de plaats op Fay Aux Loges en een 
7de plaats op Vierzon. Ook op de Midfond laten de gebroeders zich zien met een 
mooie 10de plaats op Nanteuil. Doordat de Gebroeders Meulenveld elk jaar 
constant draaien zitten ze ook dit jaar weer bij de kampioenen in CC 9. Wie gaat er 
bezoek bij deze sympathieke gebroeders?

 

11) Marco Kerkhof, Emmerich. Schenkt een bon voor 1 jonge duif 2022 in overleg.( 3e 
broed)

Hier een bon van de sterk vliegend Duitse liefhebber die in afdeling 9 vliegt in de vereniging 
Silvolde. Hij presteert al jaren zeer sterk op de Vitesse, Midfond en de eendaagse Fond. De 
afgelopen jaren speelde hij diverse 1e prijzen op deze afstanden in de afdeling 9. Ook dit 
jaar speelde hij weer sterk. Disy le groz 21693 d een 57e, 65e, 165e ev, Sermaisen afd.9, 
3e 7e 165e ev. op Nanteuil 17101 d een 33e, 65e, 73e ev, Fay aux loges 5008 d een 21e, 
81e, 97e ev, Chalons en Champ. 10871 d een 2e, 59e, 90e, ev. Vierzon 3778 d een 13e 
19e 74e 101e ev. Chalons en champ. 18e 19e ev. Natour Duffel afd.9 20140 d 3e ev. Al 
deze prijzen en nog veel meer in Afdelingsverband gevlogen Kampioenschappen 2021 
afdeling 9 zuid 3e midfond onaangewezen 3e jong onaangewezen natour 5e onaangewezen 
en 5e aangewezen Hokgemiddelde 5e midfond 10e dagfond en 5e natour en van de gehele 
afdeling 4e midfond onaagewezen 6e dagfond onaangewezen en 9e natour onaangewezen. 
Wie gaat er naar Emmerich voor een jonge duif 2022.

12) Martijn en Stijn Willemsen, Doetinchem. Schenken een bon voor Jonge 
duif/koppel eieren 2022(in overleg).

Deze combinatie zijn echte Fond liefhebbers die altijd in de voorste gelederen van de Fond 
vluchten willen spelen. Dat blijkt ook dit jaar weer. Zij spelen in de top van de VNCC, tussen 
de top van Nederland op de Fond. Zij werden in de VNCC 9e onaangewezen achter de 
gekende namen o.a. C. en G. Koopman, H. Zwiers, Cees Nijdeken. Dit is nog niet alles ook 
werden zij 6e aangewezen kampioen ook weer achter gekende namen B. Kastelijn, C. en G. 
Koopman. Bij de stichting Marathon noord werden ze op St. Vincent 5e en 44e ev. Op de 
hokken zitten nog de duiven van het echte oude Steenbergse ras. Wie gaat er naar 
Doetinchem om bij deze mannen een koppel eieren/jonge duif te halen.

13  B. Rademaker, Silvolde. Schenkt 1 jonge duif broed 2022( in overleg)

Specialist op de snelheid. Op Vitesse en natour altijd bij de kampioenen in de CC 
Silvolde(CC7 Afd 9). Grossierde in kettinguitslagen. Door corona en ander fysiek ongemak 
de laatste jaren nog nauwelijks ingekorft. Zijn duivenbestand is nog steeds van hoge kwailteit 
dat voornamenlijk bestaat uit rechtstreekse duiven van Karel en Daniel Boeckx uit Turnhout, 
Albert Marcelis en Eric Berckmoes. Voor wie deze bon?

14) Toon Roes, Ulft. Schenkt 1 late jonge duif 2021 de NL 21-1697895 Top afstamming.



(zie Stamkaart)

Toon Roes uit Ulft, een hele grote mijnheer, bestuurlijk zowel als sportief gezien hier in het 
Oosten van Nederland. Hij heeft duiven van Paul Troost uit Ellecom, Peter Janssen uit Kleve 
en niet te vergeten zeer bruikbare duiven van Arnold Jansen uit Zelhem. Belangrijkste 
kampioenschappen 2021 1ste vit Aangewezen; 1ste jong Aangewezen 2de jong 
Onaangewezen; 1ste Natour; 1ste Aangewezen en 1ste Onaangewezen snelheid 1ste vit 
duif; 1ste en 2de Natour duif; 2de jong duif, dit alles in cc 7 in afdeling 9 en in de gehele 
afdeling zuid 1e vitesse aangewezen 5e jong 5e onaangewezen en 3e aangewezen natour 
4e onaangewezen en 9e aangewezen generaal snelheid 4e onaangewezen en 3e 
aangewezen 3e asduif jong en in de gehele afdeling 9 2e aangewezen 8e asduif vitesse en 
op de natour 7e onaangewezen en om bij de kampioenen van de afdeling te horen moet je 
heel wat mans zijn. Toon schenkt onze vereniging echt een top duifje en wel uit een duif van 
niemand minder dan Peter Janssen, Paul Troost en de Comb Visscher. Voor wie dit 
geweldige duifje super diertje al in de hand.

 

15) Freddy de Prins Zoersel(Belgie). Schenkt  1 jonge duif 2022( in overleg)

Freddy de Prins is Loft manager Meldgaard M&C(voormalig Natural) in Zoersel. Hij is 
o,a, het bijhuis van Dirk van Dyck. Freddy, vroeger gekend van natural kweekstation, 
speelde de afgelopen jaren onder de naam van UKF(samen met Ulrich Lemmens en 
Kjenten van Hecke) en afgelopen jaar was hij de verzorger voor team Meldgaard Belgie. 
Hij behaalde zeer sterke resultaten op Noyon in de Eendracht Schilde en Halve Fond.

16) Gebr. Spekking, Terborg. Jonge duif 2022 in overleg.(Uit de dagfondduiven)

Ook de Gebroeders Spekking schenken onze vereniging een bon en wat hebben die 
mannen een jaar achter de rug, echt geweldig!!! Ze zijn o.a winnaar van de vlucht Fay aux 
Loges geworden dit met een duif van Marco Kerkhof (zie koop 11) ook hadden ze op de 
zelfde vlucht nog een 5e van maar liefst 5008 duiven dit in de gehele afdeling. Ook op 
Issoudun lukte het hun om bij de eerste 10 te komen en wel op plaats 9 van 3994 duiven 
ook van de gehele afdeling. Kampioenschappen CC7 2e onaangewezen en 3e aangewezen 
dagfond en 5e onaangewezen en 5e aangewezen overnachtfond en in afdeling 9 zuid 7e 
dagfond onaangewezen. De Gebr hebben de volgende duiven op hun hok zitten voor de 
dagfond De Comb Alejandre en van Kweekcentrum de Walden.van de comb Alenjadre o.a 
een zoon uit de superkweker, een zoon uit de grote as, een zoon van Jose en kinderen van 
de door hun aangeschafte Wouter Coremans duiven en van Loon duiven. In 2016 hebben 
ze nog enkele duiven gehaald bij W.vd Goorbergh en bij Ulijn uit de Harry lijn van J. 
Hooymans in 2017 zijn er duiven toegevoegd van Marco Kerkhoff Emmerich dit alles om 
nog betere duiven te krijgen voor de Dagfond. Voor de overnachtfond hebben ze duiven van 
De Gebr Saya hier hebben ze duiven gehaald uit de Abor en uit de Bonte Marathon later zijn 
daar duiven van Jelle Jellema bijgekomen uit de Mighty Mo,Dide,Herculus,Luna Orionen 
Gwen ook hebben ze een duivin gekocht via Walpot uit de Ohran van de Gebr Bruggeman 
en in 2010 een duivin gekocht van de Gebr Hagens. Ze hebben in 2012 een duivin uit de 
Ohran bijgehaald om deze in hun fondstam te kruisen

17) Comb. Bosman,Doetinchem. Schenkt een bon voor 1 jongen duif 2022 (in overleg). 
John (47) Bosman, is assistent accountant. Het postduivenvirus werd van vader op zoon 



overgedragen. Het is dan ook niet vreemd dat John een lange ervaring heeft met de duiven, 
als de familie al sinds midden vorige eeuw actief is in de duivensport. Hun voorkeur ligt bij 
het spel op de overnachtingen, zowel op ochtend als middaglossingen. Zo’n 10 jaar geleden 
hebben ze de keuze gemaakt zich volledig te specialiseren op de overnacht Fond en niet 
zonder succes zoals we weten. Om het kweekhok naar een hoger niveau te tillen zijn er in 
de loop der jaren van grote kampioenen en uit top duiven kinderen en kleinkinderen naar hun 
kweekhok gekomen. O.a. van Cor van de Heijde uit Made, Benno Kastelein uit Hengelo, 
Harold Zwiers uit Den Ham en Jan Grootoonk uit Bant. In deze duiven zit tevens veel 
Jellema bloed. De resultaten in 2021 waren weer prima te noemen. Bijzondere vermelding; 
FCI Ranking Marathon 17e. Teletekst vermeldingen 2021: Nationaal St. Vincent: Afdeling 9: 
5e, Noordelijke Unie Zone 1: 2e van 1.289 duiven , Nationaal Sector 3: 7e van 2.714 duiven 
en Nationaal van 11.617 duiven. Nationaal Dax Afdeling 9: 2e van 693 duiven, Noordelijke 
Unie Zone 1: 3e van 1.237 duiven, Nationaal Sector 3: van 2.327 duiven en 39e Nationaal 
met 1692 deelnemers en 11.124 duiven. Ook 2020 was geweldig! Limoges (VNCC) tegen 
2068: 26, 38, 384, 394, 493. St. Vincent (NPO afd.9) tegen 849: 52, 55, 58, 59, 80, 100, 118, 
126, 168, 170. Periqueux (NPO afd.9) tegen 2667: 8, 31, 87, 172, 249, 255, 279, 399, 422, 
509, 637. Bergerac I (NPO afd.9) tegen 557: 11, 14, 29, 31, 32, 87. Bergerac II (NPO afd.9) 
tegen 2431: 51, 86, 92, 176, 225, 251, 265, 279, 285, 377, 448, 451, 454, 494, 504, 582, 
592. Ook in 2019 werden naast deze top prijzen en kampioenschappen nog mooie series 
gedraaid op de marathon vluchten: Prijzen behaald in CC Zuid afdeling 9: Limoges 20 mee 
tegen 530 duiven: 12, 87, 127, 130, 133. St. Vincent 16 mee tegen 43 duiven: 3, 4, 16, 37, 
54, 87, 98 (13e en 30e Nat. Sector 3). Periqueux 64 mee tegen 944 duiven: 1, 22, 30, 41, 43, 
50, 53, 74, 94, 99, 112, 121, 123, 131, 142, 155, 163, 169, 179, 188, 193, 221, 227, 234 (6e 
Nat. Sector 3). Cahors 10 mee tegen 469 duiven: 9, 19, 41, 59, 63 (67e Nat. Sector 3). Dax 
10 mee tegen 234 duiven: 6, 29 (22e Nat. Sector 3). Orange 10 mee tegen 317 duiven: 21, 
47, 50, 63, 75. Bergerac 58 mee tegen 1038 duiven: 5, 14, 22, 35, 36, 58, 64, 70, 75, 78, 81, 
84, 88, 90, 105, 123, 127, 135, 136, 149, 156, 167, 171, 180, 187, 188, 198, 215, 229, 242, 
246 (74e Nat. Sector 3). Dit resulteerde in: 1e Aangewezen, en 3e Onaangewezen marathon 
kampioen CC Zuid afd. 9. 2e Duifkampioen marathon CC Zuid afd. 9. 7e Aangewezen, en 
13e Onaangewezen marathon kampioen Afdeling 9. 7e Duifkampioen marathon afdeling 9. 
Voor nog meer info over deze toppers, zoek dan op internet, waar genoeg info van deze 
mannen aanwezig is. Deze bon kan voor iedereen een waardevolle aanvulling zijn op zijn 
duivenhokken.

18) Joop Everts, Gaanderen. Schenkt 1 jonge duif 2022( in overleg),

Een bon van Joop die niet snel op de voorgrond treedt maar de duiven vliegen de 
pannen van het dak. In Silvolde behaalde Joop in 2021 de volgende 
kampioenschappen: 2e onaangewezen en 4e aangewezen Vitesse, 6e 
onaangewezen Midfond. Door de grote verliezen heeft Joop na de 1e jonge duiven 
vlucht geen duiven meer gespeeld, ook niet op de Natour. Even een 
geheugensteuntje hoe het in 2020 in CC7 (Silvolde) ging: 2e oa en 1e a Vitesse, 4e 
oa Midfond, 3e oa Jong, 3e oa en 4e a Snelheid en 1e duifkampioen Vitesse. De 
goede duiven zitten er wel! Hopende dat volgend jaar weer een normaal jaar wordt 
en dan zal Joop er zeker weer staan

19) Stef Jordens, Silvolde. Schenkt een jonge duif 2022 ( in overleg)



Stef schenkt net als andere jaren weer een bon aan onze vereniging en hier weten ze er wel 
raad mee. Stef lid in Dinxperlo maar voor enkele jaren verhuisd naar Silvolde maar blijft zijn 
vereniging trouw waar het ook altijd gezellig vertoeven is. Dus nog steeds een hok in 
opbouw. Maar de prestaties komen eraan. Met duiven uit zijn oude soort uit de 1e nationaal 
Dax, en Michel van Lint, de Janssens van verschillende liefhebbers, en de Koopmannen uit 
de lijn Dirk. In zijn vereniging deed hij het weer geweldig met een 3e Vitesse, 3e Midfond, 2e 
dagfond 4e Jong en 6e Natour. Generaal werd hij 3e. Tevens had hij de eerste drie 
duifkampioenen Vitesse. Een bon van een fijne liefhebber voor wie???

)

20) ) Egbert Hans Neuenhaus (Duitsland) Schenkt 1 jonge duif 2022(in overleg).

Een top liefhebber uit Duitsland. Behoort al jaren tot de kampioenen van Duitsland. Soorten 
die hij bezit zijn o.a. Van Koppen, Veenstra en Koopman. Alles rechtstreeks gekocht. Voor 
wie deze bon!

21) Coen van Haarlem,Ulft. Schenkt 1 jonge duif 2021(2e broed).

Wij zijn als vereniging blij dat we deze unieke bon in de verkoop mogen doen. . Coen heeft 
de afgelopen jaren laten zien wat voor top resultaten hij heeft behaald op de zware ZLU 
vluchten, wat o.a. resulteerde in een 4e en 7e Nationaal Barcelona in 2017.  De meeste 
duiven van hem zijn afkomstig uit zijn "Superkweker". Deze doffer is afkomstig van P. van 
den Boogaart.   De superkweker is o.a. vader,grootvader en overgrootvader van de 1e NPO 
Brive, 2e beste jaarling van Europa en de 5e,21e,32e en 90e Nationaal Narbonne  . 
Belangrijk op Coen zijn hok zijn ook de oude stamduivin van H. Brinkman  en de duiven van 
Raymond Molenveld en de Barcelona doffer(gekweekt door H. Elsweyer). In 2018 is Coen 
van Terborg naar Ulft verhuist. Zijn beste vliegers en kwekers gingen mee.  Voor wie deze 
top bon!!

22) H.Neijenhuis,Silvolde.Schenkt 1 jonge duif 2022 .(in overleg).

De duiven waar de prestaties mee behaald zijn,zijn een kruising van verschillende hard 
vliegende regionale kampioenen. Hugo speelt met 20 weduwnaars de snelheid. Vitesse en 
Midfond hebben zijn voorkeur. Voor de goede Vitesse en Midfond duiven moet je natuurlijk 
bij Hugo zijn. Dat is hier in de regio alom bekend. In zijn sterke vereniging CPL Silvolde werd 
hij 2021 1e onaangewezen en 1e aangewezen kampioen. Tevens had hij de eerste drie 
duifkampioenen. Op de Midfond werd hij 2e onaangewezen en 3e aangewezen kampioen 
en had hij de 1e en 3e duifkampioen. In CC 7 (Silvolde) werd hij op de Vitesse 6e 
onaangewezen en 9e aangewezen kampioen. Op de Midfond 7e onaangewezen en 4e 
aangewezen. Heeft u ze zelf beter? Zo niet koop dan snel deze bon

23) B. Kastelein Hengelo. Schenkt koppel eieren(zomer 2022).



Benno Kastelein uit Hengelo is inmiddels een gevestigde naam in de 
marathonwereld. Vloog hij op het oude adres al goed, op het nieuwe adres gaat hij 
verder waar hij gebleven was. Niet alleen op eigen hok gaat het zeer goed maar wat 
nog belangrijker is voor u als geïnteresseerde, er wordt erg hard met zijn duiven op 
andere hokken gespeeld. Wat dacht u van de referenties 2x een 1e NPO, 2x een 2e 
NPO, 1x een 4e NPO. Het meeste succes heeft hij te danken aan de Jellema duif. 
De eerste duiven van Jelle werden al in 2003 gekocht in Steggerda. Later ontstond 
er een vriendschap en gingen er wat duiven over en weer. Dat het niet alleen 
eenrichtingsverkeer was blijkt wel door bijv. Blauwe Benno die geboren is in Hengelo 
uit een samen kweek. Regelmatig komt er nog een duif richting Hengelo om daar 
een jaar of langer het kweekhok te versterken. Deze duiven worden soms zuiver 
gehouden maar ook gekruist met duiven van andere goed vliegende liefhebbers. 
Verder zien wij een stam van Benno rechtstreekse jongen terug van de beste duiven 
van Cees Nijdeken (Brenda, Zilverpenne en natuurlijk de Late Blauwe). Ook Cees 
zijn duiven zijn voor een groot deel gebaseerd op de Jellema duiven en duiven van 
Verweij-de Haan. Benno heeft ook een paar jongen van het Jellema koppel van Piet 
de Vogel, Mr. Gijs en Romana. In deze duiven zit een deel bloed van de beste 
Beens-duiven met Jellema achtergrond. Verder zitten er duiven van Jan Morsink, 
Comb. Seelen, Herman Sabal, Klaas Mulder en Arjan Beens. Voor wie deze bon? 

24) Eddy den Haese Balegem (Belgie). Schenkt 1 jonge duif 2022 2e broed.

Eddy, de grote kampioen, met super duiven. Veel liefhebbers hebben goede duiven van 
Eddy in Belgie maar ook in het buitenland. Zijn kweekduiven zijn een van de beste in 
Belgie. Kinderen en kleinkinderen uit topduiven kwamen op het kweekhok terecht, met 
daaronder nazaten van o.a. Rossi-Asafa- nieuwe Olympiade-Euro-jackpot-Kadootje-
Stefaan-Vroom-The Pouwer -Bonte Esther, alsook het stamkoppel van Stefaan 
Lambrecht “Blauwe Gert x van Loockduivin. De koper zal er goed bij varen.

De jonge duif zal worden meegebracht naar de Voorjaarsbeurs in Houten( of in overleg, 
zie tel.no bon).

25) Richardo van Aalst, Ulft. Schenkt een jonge duif 2022( in overleg)

 Ricardo speelt al meer dan 35 jaar met postduiven en dit zeker met succes. Hij is een 
drukke ondernemer, eigenaar van het bedrijf Rivacare (alles op het gebied van aangepaste 
fietsen en woningaanpassingen) en heeft wellicht wat minder tijd dan gewenst voor zijn 
duiven. Maar desondanks behaalt hij regelmatig goede resultaten zowel op NPO en 
Nationaal niveau. Op zijn hok zitten naast zij oude lijn duiven van o.a. Jan Aarden, van 
Wanroy, Jac v/d Wegen, Jan Theelen en Bruggeman. Later uitgebreid met de volgende 
lijnen; het soort van H. te Molder, Arjan Beens, Jellema, Zwiers en de Gebr. Limburg. Verder 
zitten er duiven van o.a. de top liefhebbers Hans Radstaak, Bart van den Bovenkamp en 
Wim Gielen. Een bon waar de koper zeker geen spijt van krijgt, 

26) Patrick Driessen Turnhout Belgie. Schenkt 1 jonge 3e ronde duif 2022.



Deze geweldige liefhebber bij onze zuiderburen in Belgie schenkt onze vereniging een 
jonge duif voor de verkoop. Dat Patrick een topliefhebber is zien we terug in zijn duiven 
bestand. Deze komen voornamelijk Van Hooijmans,Dirck van den Bulck en Stefaan 
Lambrechts. Wie gaat er naar Belgie om daar een duifje van top kwaliteit op te halen.

27) H.Radstaak,Gaanderen. Schenkt 1 jonge duif 2022(in overleg)

Eigenlijk betreft het een Combinatie. Samen met zijn maat Peter Colenbrander zijn ze vanaf 
2014 bezig om een mooi hok marathon duiven op te bouwen. Ze hebben hiervoor duiven 
gehaald bij o.a. Renee Harps,Harold Zwiers,Arjan BeensFrank Zwiers, J.Jellema en 
Batenburg /van de Merwe.U  ziet het beste op het gebied van marathon duiven zit op hun 
kweekhok gehuisvest. Het is dan ook gewoon wachten op TOP Resultaten en die kwamen 
dan ook erg snel. O.a. St. Vincent 7e nationmaal sector 3 tegen 2800 duiven. Cahors 2e 
Afd.9 tegen 1228 duiven. 9e nationaal Dax Sector 3 tegen 2088 duiven. Cahors 4e AFd.9 
tegen 2673 duiven Bergerac 4e nationaal Sector 3 tegen 7410 duiven. Tevens de 
overwinning in het Vncc tegen 2500 duiven.  Ieder jaar zijn ze op zoek naar duiven die hun 
kweekhok nog een betere impuls kan geven. Ze hebben een schitterende site waar alles op 
te lezen valt over de kweek- en vliegduiven. Neem gerust een kijkje op www.hansradstaak.nl 
en overtuig u zelf over de klasse van dit hok. Wie wordt de gelukkige eigenaar van deze 
schitterende bon en gaat in 2022 een goudklompje halen. In 2021 is Hans verhuist en heeft 
hij niet zoveel mee kunnen doen. Veel Succes.

28) Bob Zweers, Ulft. Schenkt 1 jonge duif 2022(in overleg). 

Bob speelt dit jaar voor het eerst met de oude (jaarlingen) van zijn eigen adres in 
Ulft. Dat hij het vak van zijn vader Willie heeft geleerd is wel duidelijk. Wat een 
geweldig seizoen draait deze jonge knaap. Helaas had hij 1 duif die het vertikt om 
binnen te lopen nadat hij steen vroeg thuis is. Ondanks dat toch 3 vlucht 
overwinningen in Ulft en een mooie CC overwinning op zijn conto. 
Kampioenschappen Ulft: 9e onaangewezen en 8e aangewezen Vitesse, 8e 
onaangewezen Dagfond, 5e onaangewezen en 1e aangewezen Natour, 9e 
onaangewezen Snelheid. In CC7 (Silvolde) 2e aangewezen Natour! Een heel sterk 
begin en er zal nog veel meer volgen. Voor wie deze pracht bon. 

29)  Patrick Sticker, Silvolde. Schenkt laat jong uit de winnaar van Bergerac.( zie foto 
duif)

Velen zullen de uitslag hebben gezien van Periqieux en Bergerac waarop hij dezelfde duif 
midden in de nacht klokte, deze sympathieke liefhebber met een kleine hok bezetting zal u 
niet teleur stellen met het schenken van deze late jonge uit deze duivin. Ze is gekweekt door 
Jozef Meijer en is gekoppeld op een zuivere Jan Ernest, een zoon uit de Charlize afkomstig 
van Pieter Guelen.

30) R. Natrop Gendringen. Schenkt 2 jonge duiven 2022( uit zijn top duivin de 



“104”)(zie stamkaart).

De naam Natrop is natuurlijk bekend binnen de duivensport. Kwaliteit is aanwezig 
dat bewijst de heer F. Keersemeeckers uit afdeling 4 Limburg die met een jonge duif 
uit de Raket van Ron x een duivin die weer gekweekt was uit een duivin van Ron de 
1e NPO Orleans won. Ron schenkt 2 jonge duiven uit zijn top duivin de “104”. Wie 
gaat er bij Ron een jonge duif halen? Zie bijgevoegde stamkaart.

31)Kweekhok Kevin-Theo, Ulft. Schenkt 2 jonge duiven in overleg.

Kevin heeft samen met Theo Swenne een kweekhok met geweldige duiven. De 
prestaties van Kevin worden op de vluchten ieder jaar beter ondanks dat hij er een 
paar weken tussenuit gaat met vakantie. Dit jaar zat hij ook al bij de 
kampioenschappen in CC7 (Silvolde). Ook bezit hij nu zelf een duivinnetje van een 
erg hard vliegende liefhebber. Waar gaat dat nog toe leiden. We houden hem in de 
gaten. Wie gaat er straks 2 jonge duiven ophalen bij Kevin uit een goed kweekhok.

32) Henry van der Kemp Almelo. Schenkt 1 koppel eieren 2022( in overleg).

Deze sterke liefhebber uit Almelo vloog dit jaar maar liefst  18x een eerste in zijn 
vereniging. Hij werd in zijn eigen vereniging 5e snelheidskampioen en 7e Generaal 
zonder aan de overnachting te hebben meegedaan. De laatste 3 jaar heeft hij liefst 42x 
een eerste plaats behaald met gemiddeld 20 duiven mee. De overwinningen zijn behaald 
op alle disciplines.

33) Bennie Jansen, Varsselder. Schenkt 1 jonge duif 2022( in overleg) 

Een bon van een geweldige Vitesse, Midfond, Dagfond en Natour maar zeker Jonge 
duiven specialist. Al meerdere keren op teletekst te bewonderen geweest en in 2018 
een prachtige rapportage in Het Spoor der Kampioenen. In het zelfde weekend 
Grootmeester op jonge duivenvlucht Nanteuil le Houdouin met een 1e, 4e, 5e, 6e, 
16e, 19e, 24e en 31e tegen 205 duiven met 10 duiven mee en op Heusden Zolder de 
1e prijs in Kring 3 Afdeling 9 tegen 9512 duiven. Bennie bezit nog het oude soort van 
zijn vader J. B. Jansen en duiven van zijn broer André en van diverse leden uit zijn 
eigen vereniging Ons Genoegen Ulft. Bennie zit bijna iedere week bij de eerste 
duiven in de vereniging en maakt geregeld kettinguitslagen. Op alle disciplines 
behalve de Marathon zit hij bij de kampioenen. En dit met telkens maar een paar 
duiven mee. Sla uw slag!!!!

34) Joop Steentjes, Silvolde.Schenkt 1 jonge duif 2022( in overleg) 

Joop is een echte fondman. Hij speelt Alle fondvluchten, zowel in de ZLU als de middag 
lossingen van de NPO. In onze eigen vereniging is Joop o.a. 1e kampioen o.a. geworden op 
de middag lossing en 2e O.A. en 3e A. in CC7. Verder is Joop 3e Fondkampioen geworden 
O.A. in Afd9 kring zuid. Verder is Joop 11e o.a. geworden in de sterke VNCC en werd hij 14e 
Supercup bij marathon Noord(SMN) De “642” van Joop werd de 5e duifkampioen over de 



laatste 3 jaar. Rassen die op Joop zijn hokken zitten zijn o.a. Jellema, Nico Pauw, C. van 
Haarlem, F. Zwiers en samenkweek met Bep Steintjes

35) Henry Rutgers, Dinxperlo. Schenkt 1 jonge duif 2022(in overleg)

Henry is een echte snelheidsspecialist. Hij presteert sterk op de vluchten van 100 t/m 700 
km. Ook met de jonge duiven weet Henry uitstekend te presteren. In 2021 was Henry o.a. 1e 
jong Onaangewezen in Afd.9 Kring Zuid en natuurlijk ook eerste in CC 7. Verder was hij 4e 
snelheid in kring Zuid Afd. 9.De rassen die o.a. op zijn hokken zitten zijn o.a. H. Ten 
Brincke(Groenlo), Pierre Faes en Willi Linssen. Voor wie deze top bon van een sympathieke 
liefhebber??

36) P. van den Eijnden, Deurne. Schenkt jonge duif 2022( uit de “Gouden Barcelona” 
lijn)

P. van den Eijnden is een van de bekendste fondliefhebbers uit Nederland. Niet alleen in 
Nederland maar ook Internationaal behaalde hij fantastische resultaten met zijn fondduiven. 
Ook andere liefhebbers presteren uitstekend met zijn duiven. P. van den Eijnden schenkt 
onze vereniging 1 jonge duif uit zijn “Gouden Barcelona” lijn. Voor wie deze top bon?

37) Comb. Alejandre, Terborg. Schenkt 1 jonge duif 2022( in overleg)

Nu een bon van twee liefhebbers die het in de vingers hebben. Vooral met de jonge 
duiven staat er geen maat op. Hier een paar behaalde kampioenschappen van 2020 
en 2021. 2e en 8e duifkampioen jong in de CC Silvolde. 1e Grootmeester van de 
afdeling op de vlucht Bierges en 3e grootmeester op de vlucht Morlincourt. Tevens 
werde ze 1e O.A. en 1 Aangew. Kampioen van de ver. CPL Silvolde met de jonge 
duiven. Ze hadden het 1e hokgemiddelde jong van CC 7.  En ze werden 1e t/m 6e 
duifkampioen in de eigen vereniging en 3e duifkampioen in Kring Zuid Afd.9. Dit alles 
werd behaald met hoofdzakelijk duiven van Fred Buttner en enkele van Ge van der 
Kemp en B. Rutjes en oude eigen soort. Wie gaat er een jong ophalen bij deze fijne 
liefhebbers. 

 


