
 

 Tentoonstelling S.V.E.L.              

        Verkooplijst 24 November 2019     

Tjitte & Lesley de Vries     Tytjerk  Fryslȃn   

Beste jonge duif van Nederland in 2010 en 2018 WHZB  

 
Combinatie die al jaren aaneen grossieren in tal van kettinguitslagen en bij de kampi-

oenen van de ACG afd.11 Fryslȃn horen 
                                                                                                                                                                                                               

Ijsbrand Kaptein en Tijmen Soetebroek      

1e Keizer Grote Fond ZLU 2019 

2e Keizer Grote Fond ZLU 2018 

1e Keizer Grote Fond ZLU 2017 

 Piet en Toon Jacobs 

1e Nationaal DAX Sector 2  2019 
 

 

SVEL te Edam                Geen internet verkoop 

Keetzijde 19                                          Voorbiedingen kunnen gedaan worden  

1135 VX   Edam                   bij Remy Rouw tot 24 Nov. tot 12.00 uur  

Vereniging open vanaf 13.00 uur         E-mail: remyrouw119@gmail.com  

                   Mob.06-11095063 
   



 

 

    DERBY FONTENAY SUR EURe  

                        PRIJSWINNAARS 2019    

       

       KWEKER:    DUIFNUMMER :   KOPER       
       € 525.00         € 525.00 

 1)  Cornelis van Rijn                19 - 1541815   Cornelis van Rijn 

                                                                       15.40.17   1228.854 m/min. 
       € 325.00         € 325.00 
 2)  Freek Jansen    19 -1541805   Remy Rouw 
      16.29.29   1163.668 m/min. 
      € 225.00         € 225.00 

 3)  Remy Rouw    19 -1541800   Joseph Coulthard 

      16.43.10   1129.211 m/min. 
      € 125.00                                                                                                  € 125.00 

 4) Herman Wouters    19-1541812   Cornelis van Rijn   
16.22.28   1111.699 m/min. 

      € 125.00            € 125.00 

 5)  T.Klarenbeek    19-1541813   A.J.M.Sluijs 
      16.37.47   1090.036 m/min. 
      € 125.00                                                                                                  € 125.00 

 6)  Kelder-Nauta    19-1541851   Kelder-Nauta 
17.10.01   1044.028 m/min. 

      € 100.00          € 100.00 
7)  Cor Blokdijk    19-1573544   Cor van Zanen 
      18.53.32     881.015 m/min.          

      € 100.00                                                                                     € 100.00 

8)  Hans Half     19-1541810   Hans Half 

       19.20.04     789.897 m/min. 
      €  75.00                                                                                          €  75.00 

9)  Hassan Ftouni    19-1539844   Hassan Ftouni 

     20.02.29     788.002 m/min. 

      €   75.00                                                                                           €   75.00 
10)Ton Mengerink    19-1541859   Andre Geutskens 
      20.15.08     772.614 m/min. 
      €  25.00                                                                                                     €  25.00 

11) Kelder-Nauta               19 -1541852   Kelder-Nauta 

   Zondag morgen 08.20.29  

      €  25.00                                                                                                     €  25.00 
12 )Bram ten Klei               19 -1541854   Piet Zonneveld 

   Zondag morgen 09.58.06  
      €  25.00                                                                                                     €  25.00 
13 )D.Pals               19 -1541837   Rob Timmermans 

   Zondag morgen 11.49.52  

De prijzen worden uitgereikt tijdens onze tentoonstelling die gehouden wordt op  

zondag 24 November 2019 in ons clubgebouw Keetzijde 19 te Edam. 

De liefhebbers die een geldprijs hebben gewonnen dienen hem zelf in ontvangst te 

nemen tijdens de uitreiking van de Derby vlucht La Fontenay sur Eure  

(prijzen die niet worden afgehaald ,vervallen aan de organisatie) 

 

 



 

Bon 1 
Willem Hogendoorn  Purmerend  Middaglossing  

Schenkt een bon voor een jonge duif 2020 

                                    
          Wim     Wim bij zijn jonge duiven-ren 

Als eerste een bon voor een jonge duif van Wim Hogendoorn. 

Wim is een liefhebber die nooit veel geeft duiven mee geeft, maar weet altijd een 

hoog percentage in de prijzen te draaien. Dat er bij deze liefhebber goede duiven zit-

ten blijkt wel uit de prestaties die in de laatst 5 jaar zijn behaald. Wat betreft de soor-

ten die op Wim zijn hok heeft zijn we snel klaar. Het zijn overwegend duiven van 

Martin Vinkenborg uit Volendam, Wim Klaverstijn uit Amsterdam en Wiel Cramers. 

Wim heeft al een reeks van mooie uitslagen gemaakt de laatste jaren o.a. 9e Nat. Ber-

gerac 2425 tegen duiven 40e Nat. St. Vincent 3008 duiven, 70e Nat. St. Vincent te-

gen 3008 duiven, en ik zal best nog wel wat vergeten zijn te vermelden. Wat betreft 

de soorten die op Wim zijn hok heeft zijn we snel klaar. Het zijn overwegend duiven 

van Martin Vinkenborg uit Volendam, Wim Klaverstijn uit Amsterdam en Wiel Cra-

mers.  

Ook in 2019 moest er rekening worden gehouden met Wim door o.a.  

Bordeaux een 4e in de CC2B, 30e en 46e in Afd.6 NH,  

Agen 7e, 8e, 12e, en 33e in CC2B  

Dax 2e in CC2B en 33e in Afd. NH,  

Cahors 27e in CC2B,  

Bergerac, 25e 39e en 45e in CC2B. 

Vele liefhebbers hebben al duiven van het hok Hogendoorn en zijn er zeer mee  ge-

slaagd . 

   

Voor wie deze bon van een liefhebber die al jaren zijn gezicht 

laat zien in de voorste gelederen van de overnacht vluchten 

 



 

Bon 2 
Piet Zonneveld    Monnickendam    Vitesse / Midfond / Dagfond 

Schenkt een bon voor jonge duif 2020                                                                                                                                                                                                         

            
                    Het geheim van Piet en Anja 

Piet  (en zijn vrouw Anja die altijd bereid is om te helpen)  hebben hun draai in Edam 

gevonden en Piet is inmiddels 2 jaar lid bij SVEL in Edam. 

Van meet af aan liet hij de concurrentie Kroon-Kout-Aberkrom-Baars zien dat hij 

zich zou mengen om de kampioenschappen. 

Met mooie uitslagen op de Vitesse/Midfond vluchten wist hij diverse 1e prijzen te 

spelen en vorig seizoen een sterke start met de dag fond vluchten n.l. 3x een 1e plaats 

en de toon was gezet. 

Dat het zo goed gaat met deze kleine liefhebber is ook mede te danken aan zijn 

vrouw Anja die dagelijks de hokken reinigt en alle gegevens van de duiven op rij zet 

en bijhoud en samen met Piet de duivensport met veel plezier beleefd. 

In de loop der jaren zijn er zijn er diverse duiven aangekocht om hun stammetje te 

versterken. 

Met duiven van wijlen Joop Piet waren de eerste duiven op het hok en werd later uit-

gebreid met aankopen bij de volgende liefhebbers: 

Jaap Niek Eeltink de man die jaren lang de generaal kampioen van SVEL was 

Pascal Jongsma uit Wormeveer 

Frank v/d Sluijs die met een zeer kleine accommodatie tot grote prestaties komt. 

Alwin Petrie een topper die wekelijks ketting uitslagen maakt en niet te vergeten 

de grootmeester uit Beets ,Anne van Meerkerk die enkele jaren geleden alles heeft 

verkocht en al jaren lang een van de beste liefhebbers was van Noord -Holland c.q 

Nederland 

Deze rassen tezamen en de rust en liefde voor hun beestjes zorgen ervoor dat de dui-

ven graag naar huis komen en dan in staat zijn  om grote prestaties te leveren 

voor hun baasjes o.a. 

3e -6e -  etc.etc. Quievrain tegen 1331 duiven 

4e -27e -  etc.etc.  Pointoise tegen   758 duiven 

38e -  etc.etc.  Duffel  tegen 1346 duiven 

46e -55e - etc.etc.  Quievrain  tegen 1570 duiven 

 

Voor wie deze bon voor een jonge duif van een liefhebber die met een 

kleine accommodatie maar met grote prestaties zijn concurrenten weet te 

verassen. 



 

Bon 3 
Rob Timmermans  Schellingwoude Middag/Ochtendlossing  

Schenkt een bon voor een jonge duif 2020 

 

                                        
Rob Timmermans uit het kleine plaatsje Schellingwoude dat onder de rook van Am-

sterdam. Robbie een erg fanatieke liefhebber die een prachtige kolonie duiven heeft. 

Zoals u al zou weten heeft hij heeft hij al veel kampioenschappen binnen gehaald in 

grootverband zoals de ZLU ,Fondunie 2000,Afdeling 6 , Fondclub Noord-Holland en 

was enkele jaren geleden West Europees overnacht kampioen. 

Er zijn al een aantal personen die goed geslaagd zijn met Rob zijn duiven.  Speelden 

vorig jaar op DAX de 4e Nationaal S2 met en halve Timmermans de 3e Kampioens-

duif SNZH ZLU is ook een halve Timmermans.  

Stamopbouw 

De duivenstam van de man uit Schellingwoude is van Steenbergse oorsprong. Van 

der Wegen-duiven werden gehaald bij de zonen van Adrianus, Antoon en Luci van 

der Wegen en Jacques van der Wegen. Verder kwam er soort van Muller naar Schel-

lingwoude, zoals Red Gloria van Cees en Carlo Dominicus en De Genaaide en Het 

Superkoppel via duivenvriend Eric-Jan Piels. Van wijlen Flip Giele kwamen ouder-

wetse Aarden-duiven. Uit Volendam kwam via Gerrit Veerman het soort van Jan Pe-

ters uit Bemmel (Betuwe-koppel). Van zijn grote duivenmaten Gert Jan en Jeroen 

(Familie) Hendriks kwamen duiven met een achtergrond van Jan Theelen, Marcel 

Braakhuis, Gebr. Kuypers en Van der Wegen. 

Sinds 3 jaar hebben Gert Jan en Jeroen Hendriks en Rob een gezamenlijk kweekhok. 

Hieruit put hij elk jaar 50 jonge duiven. De laatste jaren hebben we onze taaie fond-

stam moderner gemaakt met nieuwe aankopen. Bij de Gebr. Jacobs uit Nes aan de 

Amstel zijn jongen uit hun toppers gekocht. ‘De Superkweker Stet’ hebben we een 

jaar geleend. Deze top duif komt uit het bekende   

”Betuwe Koppel” van Gerrit Veerman uit Volendam ,de doffer is zelf een Super ver-

erver.  

Deze duif zit nu bij de comb. Verweij-De Haan. Drie kinderen van deze superduif zit-

ten op het kweekhok. De 4e uit deze duif is een goede kweker bij Verweij-De Haan. 

Voorjaar 2017 zijn er vijf nieuwe aanwinsten gekocht bij de verkoop van Arjan 

Beens. Deze duiven stammen allemaal af van ‘Snelle Jelle.’ Deze vijf nieuwe aan-

winsten zijn gekoppeld aan de goede eigen duiven. 
 

Voor wie deze bon van een liefhebber die graag een goede duif 

aan een ander weg geeft. 

 



 

Bon 4 
Cees v.Lammeren   Bovenkerk    Vitesse / Midfond / Dagfond 

Schenkt een bon voor jonge duif 2020       

        Peronne  1 van 14373 duiven. afdeling 6 N.H.                                                                                                                                                                                                                  

                        
Cees die wederom gefeliciteerd wordt met een 1e plaats in  afdeling 6 NH 

Cees van Lammeren  en Jan Snoek vormen praktisch gezien vanaf 1989 al een com-

binatie maar dat weten de meeste liefhebbers binnen en buiten Noord Holland niet en 

zoals wij dat noemen zijn het pure programmaspelers  die wekelijks deelnemen aan 

de wedvluchten. 

Door het beste van het beste met elkaar uit te wisselen hebben ze een kweekhok met 

topkwaliteit weten op te bouwen. 

Inmiddels zit er het beste op ons kweekhok. Kinderen van; zoon Wittenbuik, dochter 

Turbo, zoon Late Kleinen, van Gaby Vandenabeele, maar ook uit kinderen van de 

Oude Sprint van Marcelis en niet te vergeten Chris Wijhenke. 

Duiven die bij Cees  elk jaar topprestaties leveren. Deze duiven passen perfect op het 

aanwezige materiaal van Anton Ruitenberg en Jan Duijn enz. Jaarlijks vindt nu een 

duivenruil met Jan en samen kweek plaats tot ieders genoegen. 

Enkele prestaties van de duiven waar Cees van Lammeren mee vliegt zijn: 

13/4 Duffel    1e - etc. van 2964 d.  

  4/5 Quievrain   3e - etc. van 3132 d.  

11/5 Peronne   1e - etc.van 3140 en in afdeling 6 NH   1e  van 14373 d. 

25/5 Fontenay   3e - etc.van 1610 en in afdeling 6 NH 10e  van   7523 d.  

25/5 Lennik   6e - etc. van 1658 d.  

21/7 Lennik   6e - etc.van 1910 d.  

  3/8 Quievrain   7e - etc.van 1723 d.  

10/8 Peronne   4e - etc.van 1363 d.  

4/8   Duffel    2e - etc.van 2720 duiven.  

31/8 Lennik   5e - etc.van 1693 d.  

22/6 Issoudun   6e - etc.van 950 d.  

13/7 Pont St. Max   3e - etc.van 932 en in afdeling 6 NH   3e  van 4033 d. 

Voor wie deze bon voor een jonge duif van een liefhebber die al vele ja-

ren aan de top vliegt en wekelijks met kettinguitslagen de  

concurrentie het nakijken geven. 

 



 

Bon 5 
Rob v/d Pijll    Hobrede   Middaglossing  

Schenkt een bon voor een jonge duif 2020 

   5e Afd.6 N.H. op de vlucht Bergerac tegen   949 duiven 2018  

 

                           

                           Rob voor zijn mooie hok. 

 
Rob is i.v.m. zijn gezondheid problemen een man die zijn vluchtjes uitzoekt en ook 

weinig duiven mee geeft en als hij maar even twijfelt aan het weer !!! dan houdt hij 

zijn toppertjes liever thuis en hoopt dan op de volgende vlucht te gaan schitteren en 

met meer duiven mee te geven een mooie uitslag te maken 

Vorig seizoen is dat goed gelukt o.a. 

Op o.a. de  lood zware vlucht Perigueux had hij 5 duiven mee en wisten er 4 prijs te 

halen en St.Vincent 4 mee en 2 in de prijzen 

In 2019 weet Rob op 4 vluchten die hij speelt de volgende resultaten te behalen: 

27e Dax   tegen 384 duiven in afdeling 6 NH 

59e St.Vincent  tegen 632 duiven in afdeling 6 NH 

66e Bordeaux  tegen 711 duiven in afdeling 6 NH 

73e Cahors   tegen 580 duiven in afdeling 6 NH 

Rob is een liefhebber in hart en nieren die het liefst kweekt met zijn duiven en door 

middel van de soorten die hij op zijn hok heeft te kruizen een complete duif te ont-

wikkelen die onder alle omstandigheden naar huis komen. 

De soorten die bij Rob het hok bevolken komen niet bij de minste liefhebbers van-

daan als we horen dat deze duiven komen van o.a.: Marlon Kok , Comb. Vertelman , 

Samir Begovic ,Gebr.Hagens ,Jelle Jellema  en de Gebr,Limburg dan kan het niet an-

ders dat er heel veel kwaliteit op dit hok aanwezig is. 

 

Voor wie deze bon voor een jonge duif 2020 die bij een liefhebber van-

daan komt die weet hoe hij een knappe duif moet kweken 

 

 



 

Bon 6 
Arie Pastor     Amsterdam-Noord    Ochtend/middaglossing   

                  Schenkt een bon voor een jonge duif 2020 

 

              
Arie zijn accommodatie                         Arie Pastor 

 

Opnieuw een Top liefhebber , Arie speelt niet altijd alle vluchten mee ,hij zoekt zijn 

vluchten uit en zodra hij mee doet moet je rekening met hem houden , want 

als het even zwaar wordt en de afstanden groter!!!dan draait hij vaak een of meerdere 

vroege duiven in concours. 

Via Comb. Verweij-Castricum en Peter de Haan kwam hij in het bezit van enk 

ele hele leuke overnachtfond duiven. Zijn soort werd verder uitgebreid met duiven 

van Wijnand van Zelst. De 1st duif van Barcelona heeft Arie van hem gehad. Ook 

kanjers van Cor Lof uit de “35” lijn en duiven van Jaap Bochem en Hoppe Begovic 

(o.a de 1st St. Vincent) zitten op de hokken van Arie. 

2017 heeft Arie 28 duiven in de strijd op de ochtendlossing vanuit Bordeaux  en ter-

wijl vele  liefhebbers  nog in de lucht zaten te kijken naar hun 1e duif die nog moest 

arriveren!! had Arie  s’avonds om 22.30 uur op de dag van lossing  er 10 thuis , wat 

in de afdeling 6 N.H. goed was voor een 4e -11e-37e etc.etc. 

2018 heeft Arie 12 duiven mee op de vlucht Periqueux die van de zwaarste categorie 

was met snelheden die net aan de 800m/min. wisten te halen en heeft hij er bij het uit-

slaan van de klok 11 thuis van de 12 gezette duiven. 

Een aantal uitslagen in 2019: 

  6e prijs in afd.6 NH op de vlucht Bordeaux 925 km 15 mee en 10 prijzen 

  4e prijs in afd.6 NH ZLU op de vlucht  Marseille  1014 km 

18e prijs in afd.6 NH ZLU op de vlucht  Narbonne  1100 km 

21e prijs in afd.6vNH ZLUop de vlucht  Perpignan 1100 km 

Hoe zwaarder de vluchten worden, hoe meer de  duiven van Arie in hun element zijn 

en hun baasje verrassen met vroege prijzen en hoge klasseringen. 

 

                                                                 
 

Voor wie dit buiten kansje om een topper in zijn bezit te krijgen van een 

hok dat de laatste jaren buiten gewoon presteert 



 

Bon 7 
Comb.Kelder-Nauta   Landsmeer    Vitesse / Midfond / Dagfond 

Schenkt een bon voor jonge duif 2020                                                                                                                                                                                                         

 

 

                
                      Dirk Kelder en Frans Nauta bij  hun  hokken 

 

Een bon voor een jonge duif van het bekende tandem dat zich al een aantal jaren 

mengt tussen de liefhebbers die om de kampioenschappen vliegen in rayon 5A en 

kring 5 maar ook in de afdeling 6 Noord Holland 

Deze liefhebbers zorgen wekelijks voor mooie uitslagen en daarom vinden we ze te-

rug bij diverse kampioenschappen en prijs uitreikingen 

Liefhebbers met goed hok duiven, waar je rekening mee moet houden. Ze vliegen al 

jaren heel goed en hebben dan ook perfecte duiven op hun hokken. Dit jaar ook weer 

geweldig gepresteerd.  

Enkele mooie uitslagen van seizoen 2019.  

13/4 Duffel   2e - etc. van    2964 d.  

20/4 Lennik  5e  - etc. van    3516 d.  

27/4 Quievrain  6e  - etc. van    1538 d.  

11/5 Peronne  4e - etc. van     3140 d. en in de afd. 6e  van 14373 duiven. 

18/5 Morlincourt  9e - etc. van     1165 d.  

25/5 Lennik  4e - etc. van       826 d. 

15/6 Pontoise  6e - etc. van     1490 d.  

22/6 Roosendaal  5e - etc. van     2879 d. 

  3/8 Quievrain 6e - etc. van     1723 d.  

16/8 Peronne  5e  -etc. van     1363 d.  

 

Voor wie deze bon van een top hok die al enkele jaren in de top van 

Noord-Holland meedraaien  voor de kampioenschappen en bij de sterk-

ste spelers horen van District Amsterdam 

 

 



 

Bon 8 
Nico Tetteroo  Purmerend     Ochtend/middaglossing   

Schenkt een bon voor een jonge duif 2020     

                              
                                                   Nico met zijn vrouw Truus 

Nico, heeft al decennia lang duiven, hij heeft alles in de duivensport bereikt wat er 

maar te bereiken valt ,vele kampioenschappen behaalde hij o.a. in de Fondclub Noord 

Holland en afdeling 6.  en zelfs een 1e Nationaal op Tarbes 

Seizoen 2019 was voor Nico een seizoen om snel te vergeten ,daar er nogal wat pro-

blemen waren met de gezondheid van zijn vrouw en hij zelf ook niet vrij van proble-

men was  kon Nico zich niet voor de volle 100% op zijn geliefde hobby focussen en 

bleven de prestaties in tegenstelling van wat wij van hem gewend zijn wat achter. 
Op de vluchten waar Nico wel aan mee deed en hij niet veel duiven aan mee gaf 
haalde zijn duiven de volgen resultaten 
Kampioenschappen 
  2e Onaangewezen kampioen overnachting kring 2 NH   2019 
  2e Aangewezen    kampioen overnachting kring 2 NH   2019 
  3e Marathon Cup NH         2019 
10e Onaangewezen kampioen middag+ochtendlossing Fondclub NH 2019 
11e Aangewezen  kampioen middag+ochtendlossing Fondclub NH 2019 
Vluchten / prijzen    
Bergerac  1e -2e -3e -9e -10e -19e-etc.Kring 2 Afd.6 NH  20 mee 
Cahors 2e -7e    -9e -etc    Kring 2 Afd.6 NH    7 mee  
Dax  1e -13e -18e   Kring 2 Afd.6 NH    4 mee  
St.Vincent 7e     Kring 2 Afd.6 NH    6 mee 
Barcelona 7e -84e   tegen   488 duiven Afd.6 NH 4 mee 

Gezien de bovenstaande resultaten zit het met zijn stamopbouw wel goed om er in 

seizoen 2020 weer keihard tegenaan te gaan om de concurrentie achter zich te laten. 
Wat voor soort heeft Nico zitten. 
Er zitten duiven van de familie Jochemsen en Zn uit Bennekom.  
Zo zitten er ook duiven van Vertelman en Zoon uit Hoogkarspel en Klaas Woord uit 
Urk.  
Er kwamen ook duiven van Jos van Schaik uit Nes aan den Amstel uit zijn Barcelona 
lijn ,Gebr.Jacobs uit Nes aan den Amstel en duiven van Gerrit Veerman uit Volen-
dam. De “738” is een kleindochter van het beroemde Betuwe koppel van Gerrit. 
 
Voor wie deze bon van een liefhebber die al jaren een begrip is in de 
overnacht wereld en het aankomend jaar zijn concurrenten zeker lastig 
zal maken . 
 

 

 



 

Bon 9 
Ron Voorn    Edam   Middaglossing  

Schenkt een bon voor een jonge duif 2020 

               
    
  3e Onaangewezen Overnachting kring 2 NH 2019 

  3e Aangewezen  Overnachting kring 2 NH 2019 

  3e Hok kampioen Overnachting kring 2 NH 2019 

14e Onaangewezen  kampioen middaglossing Fondclub Noord-Holland 2019 

12e Aangewezen     kampioen middaglossing Fondclub Noord-Holland 2019 

 Ron speelt al jaren lang het overnachtspelletje en bij uitstek de middaglossingen   

 hebben zijn hart gestolen en daar weet hij elk jaar wel een keer of  2  vroeg te  

 zitten op de vluchten die verder zijn dan 900 km. 

 Seizoen 2019 was een seizoen met mooie vluchten ,maar ook met hele zware  

 vluchten en bij menig liefhebber bleven er goede duiven achter.  

 Het kleine ploegje duiven waar deze Ron mee vliegt wisten alle proeven  

 met glans te doorstaan en mede door onderstaande prestaties wist Ron de no   

 dige kampioenschappen te winnen in rayon /kring/afdeling en fondclub NH 

 Cahors      11 mee en 8 prijzen: 1e -3e -4e -5e -10e -15e -31e en 33e  Kring 2 

 Agen           7 mee en 4 prijzen   1e -5e -15e -en 31e            Kring 2 

 Bergerac  16 mee en 5 prijzen   6e -14e -16e -18e  en 35e                  Kring 2 

 Dax             6 mee en 2 prijzen   6e en 15e              Kring 2 

 St.Vincent  4 mee en 2 prijzen   16e en 20e             Kring 2  

 Zijn hok bestand wordt jaarlijks op sterkte gehouden door uit de aller beste 

 duiven van o.a. Cees v.d Laan  de jongen aan te schaffen die  rechtstreeks uit    

 het kweekhok en uit kampioensduiven komen en daarbij nog wel eens een sa 

 men kweek doet met clubgenoot en vriend Jaap Schlikker. 

 Mede door deze aankopen en koppelingen weet Ron jaarlijks zijn bestand op  

 sterkte te houden en in de top mee te spelen en zijn er vele liefhebbers die met  

 zijn duiven prijs vliegen op het zware werk. 

 Met de Nationale winnaar  van 3 jaar geleden en de rest van zijn goede duiven  

 die nog aanwezig zijn op het hok zal hij er in 2020 zeker weer tegen aan gaan  

 om zijn medeliefhebbers moeilijk te maken om een kampioenschap te winnen. 

  

Voor wie deze bon met het bloed van uit de rechtstreekse lijnen van 

 C.v/d Laan en eigen duiven van Ron 

 



 

Bon 10 
Tjitte en Lesley de Vries       Tietjerk ( Fryslán)      

Vitesse/Midf. /Dagfond 

            Schenken een bon voor een jonge duif 2020 

                1e Beste Duif WHZB / TBOTB jong-Lang 2018  

                  
        1e van Troyes 25-5-2019, Afdeling Friesland, District 1 van 1614 duiven...  

Tjitte. Een duivenman in hart en nieren, die dochter Lesley en vrouw Ankie ook bezeten 

maakte van de duiven in het Friese Tietjerk een klein plaatsje net boven Leeuwarden 

Al jaren een vaste waarde bij de kampioenen in het ACG , provinciale toppers en ook de 

beste jonge duif van Nederland in 2010 en 2018 

Een der laatste echte nestspelers met oude duiven, tussen al het weduwnaars en weduw-

duivinnen geweld. Geheimen voor het succes kent de Friese kampioenenformatie niet. 

“Ik doe eigenlijk niets aparts, maar wel alles met volledige overgave,” zegt Tjitte, die 

ondertussen gewoon leiding geeft aan een glaszettersbedrijf. “De duiven trainen een 

maal daags een uur, krijgen daarna om het uur een blik voer en natuurlijk de extra’s zo-

als vette voeren en af en toe een geel kuurtje en daar moeten zij het mee doen. 

Tegen het einde van het seizoen dan focussen zij zich volledig op de jonge garde. 

Daar de laatste jaren landelijk nogal veel jonge duiven worden verspeeld , hebben zij 

besloten om dit jaar de jongen met de taartvluchten mee te geven om ervaring op te 

doen en dat is goed bevallen als je onderstaande uitslagen leest. 

Vlucht vanuit Duiven ,56 mee en 48 prijzen waarvan 25 bij de 1e 100 duiven  

 (916 duiven in concours), 14-15-17-23-24-25-26-28-31-33-34-35-etc.etc 

Vlucht vanuit Boxel , 56 mee en 48 prijzen waarvan 26 bij de 1e 100 duiven 

(625 duiven in concours) ,13-16-17-19-24-32-33-34-45-52-54-etc,etc 

De soorten die de hokken van Tjitte & Lesley bevolken zijn: 

Vooral de duiven uit de lijn Diesel x Koopman en de Vandenabeele duiven 

van Dick Postma komen steeds meer naar voren. En dat ze op de goede weg 

zijn met de harde selectie zien we aan de prestaties, uitslagen van 1 t/m 10 of 

7/8 duiven bij de eerste 10 komen hier nu voor. En even voor de volledigheid, 

Tjitte en Lesley spelen al hun duiven het gehele jaar op nest! Niets geen we-

duwschap hier, gewoon nestspel!  

 

Voor wie deze bon van een tandem die al jaren in de top van de         

ACG en afdeling Friesland bij de kampioenen horen. 
 

 



 

Bon 11 
Gerrit Veerman     Volendam     Ochtend/middaglossing   

Schenkt een bon voor een jonge duif 2020     
Gerrit schenkt een jong uit de volgende ZOON van het “BETUWE KOPPEL”  

                                                       12-1455740 
              

Deze duif gaf de volgende jongen  uit de samen kweek bij IJs Kaptein, 

2017        F.C.N.H.   

St Vincent 71/720  ****  Agen    110/  667  **** Bordeaux   29/1203 

Dax  49/477  ****  Bergerac 210/1100 

2018 

Agen ZLU  34/936  ****  Agen ZLU     54/936  **** Barcelona    78/385 

Marseille 12/243  ****  Bordeaux   184/825 

2019 

Barcelona 36/488  ****  Marseille     36/488  **** St Vincent    98/632 

Gerrit Veerman eigenaar en samensteller van het ”BETUWE KOPPEL”  

                                       
Het ”Betuwe Koppel” zijn de ouders, groot en overgrootouders van o.a.: 

Kleine impressie uitslagen van het afgelopen jaren zijn o.a: 

2015 1e NPO 1st Internationaal Narbonne  tegen 19182 duiven 

2015 3e  Internationaal Agen ZLU  tegen 6643 duiven. Bij de Gebr. Jacobs 

2016 2e Nationaal Perpignan  tegen 4027 duiven uit kleinkind Petertje  

2016 2e  Internationaal Perpignan  tegen 12689 duiven kleinkind Petertje  

2016 1e Fondcl. NH Cahors Gebr.Jacobs uit de  621 volle zoon v/h Betuwe Koppel                                                                                        

2016 2e Nationaal AGEN  tegen 7125 duiven. 

2016 1e NPO afdeling 1  tegen 1147 duiven. 

2017 1e Nationaal Narbonne  tegen 4566 jaarlingen  (Nico v/d Hurk) 

         1e Internationaal Jaarlingen 

         2e Snelste duif Internationaal tegen 18297 duiven 

         1e Nationaal St.Vincent tegen 13240 duiven. (Cees de Ridder & Zoon) 

2019 1e Nationaal Dax Sector 2 Gebr.Jacobs ”uit 621” zoon Betuwe Koppel 

En nog vele andere kopprijzen waar we nog een boek mee kunnen vullen. 

Voor wie deze bon van een hok met kweekduiven die bij diverse liefheb-

bers voor vele Nationale nazaten hebben gezorgd  
 



 

Bon 12 
Ton Snoek   Volendam  Vitesse / Midfond / Dagfond 

Schenkt een bon voor een jonge duif 2020                                                                                                                                                                                                         
                                                        

                                          
  Uitzicht op het jonge duiven hok van Ton                     Ton met topper Bas Verkerk        

 

Kampioenschappen laatste 2 jaar in groot verband 

  1e Aangewezen Midfond Afdeling 6 N.H. 2018 

  1e Onaangewezen Midfond Afdeling 6 N.H. 2018 

  4e Onaangewezen Natour Afdeling 6 N.H. 2018 

11e Onaangewezen Dagfond Afdeling 6 N.H. 2018   

  2e Onaangewezen Midfond    Kring 2 2019 

  5e Onaangewezen  Dagfond         Kring 2 2019 

  2e Aangewezen  Dagfond       Kring 2 2019 

  3e Onaangewezen  Oude duiven totaal  Kring 2 2019 

  1e Aangewezen  Oude duiven totaal  Kring 2 2019 

10e Aangewezen Vitesse Kring 2 2019 

2e Dagfond duif   Kring 2  2019 3e Afd.6 17-1138572     6x Raak 

2e Oude duif totaal  Kring 2  2019   17-1138551   15x Raak 
   

Uitslagen tonen is eigenlijk overbodig als men bovenstaande kampioenschappen ziet 

Met een veelvoud aan kampioenschappen in het afgelopen seizoenen 2015 - 2016 - 2017 

en 2018 en 2019 in rayon, kring en op afdelingsniveau mag je spreken dat we het hier 

over een van de sterkste hokken uit Nederland hebben dat boordevol zit met goede dui-

ven. 

Ton heeft niet 1 of 2 kampioensduiven op zijn hok, maar een veelvoud hiervan als men 

de wekelijke uitslagen ziet zal men constateren dat er veel verschillende duiven aan de 

top kunnen vliegen en voorin de uitslag staan. 

  Stam opbouw 

  Door de inbreng van de ‘Verkerk-duiven’ is de kwaliteit duidelijk gestegen en de    

  oude Klak-stam is er fysiek sterker door geworden en staan zijn duiven garant voor   

  wekelijkse kettinguitslagen in klein en groot verband  

  Voor wie deze bon voor een  jong van 2020 een zuivere 

( Klak-Verkerk)die de vitesse/midfond en dagfond compleet beheersen en 

Ton tot een van de sterkste spelers van Nederland maken 
 

 

 



 

 
Vishandel  de Vakman  
Ons assortiment  

o Gebakken vis -     

o Haring - Verse vis 

o Broodjes - Delicatessen - Schotels 

o Barbeque - Kant & klaarOnline bestellen 

            

 

   Vestiging Arnhem     Vestiging Velp 

    Kronenburgpassage 68      Hoofdstraat 230 

    6831 ER Arnhem      6881 TR Velp 

    026 – 323 44 69       026 – 361 9028 

 
 

De lekkerste verse, gebakken en luxe vis 
vanArnhem en omstreken! 

Sponsor haring - tentoonstelling /feestmiddag  SVEL 
 

https://www.vishandeldevakman.nl/ons-assortiment/
https://www.vishandeldevakman.nl/ons-assortiment/gebakken-vis/
https://www.vishandeldevakman.nl/ons-assortiment/haring/
https://www.vishandeldevakman.nl/ons-assortiment/verse-vis/
https://www.vishandeldevakman.nl/ons-assortiment/broodjes/
https://www.vishandeldevakman.nl/ons-assortiment/delicatessen/
https://www.vishandeldevakman.nl/ons-assortiment/schotels/
https://www.vishandeldevakman.nl/ons-assortiment/barbeque/
https://www.vishandeldevakman.nl/ons-assortiment/kant-klaar/
https://www.vishandeldevakman.nl/online-bestellen/


 

Bon 13 
Samir Begovic   Purmerend  Allround kweker 

 
Schenkt een bon voor een jonge duif 2020                                                                                                                                                                                                                  

                    Samir  

De kweker van de Katsu en vele andere goede duiven schenkt een bon voor  

een jonge duif 2020. 

Samir Begovic een goedlachse liefhebber die ook tot de kleine liefhebbers hoort en 

wegens drukke prive werkzaamheden niet aan zijn geliefde spelletje toekomt  en zich 

tot nu toe moet beperken tot af en toe een vluchtje meedoen, maar intussen zijn naams-

bekendheid heeft te danken aan het kweken van goeie duiven  

Samir Begovic. hij is de kweker van de ‘Katsu’ die de 5e en 13e nat Barcelona (beste 

Internationale Barcelona duif 2008 en 2009) speelde en de bekende lijn uit de Evelien 

bij de bekende comb. Boogaard- van Buuren uit Amsterdam.  

Deze ‘Katsu’ zit in de stamboom van diverse duiven van Samir. 

Ook Rob v/d Pijll die diverse goeie duiven van deze liefhebber op zijn hok heeft en 

tevens bevriend is met Samir heeft mooi kweekmateriaal van deze liefhebber op zijn 

hok zitten . 

Kroon-Kout is in het bezit van een Super kweker ,via Samir Begovic wisten zij een 

doffer te bemachtigen uit de lijn Inteeld ”Katsu”  waar diverse goede duiven uit ko-

men die voor het zware werk zijn en bij tal van liefhebbers kopprijzen vliegen. 

Remy Rouw is in het bezit van 1 duivin uit deze doffer van Rinus en Renate 

’’de 16-1402881’’ en deze duivin  werd seizoen 2017 beste jaarling op de overnach-

ting 2 op 2 bij SVEL en arriveerde morgens om 5.50 uur als 1e duif SVEL en 4e duif 

totaal (er waren er savonds  3 doorgekomen op de vlucht vanuit Bordeaux . Ook wist 

deze duivin in 2018 een 7e over N.H te spelen op een loodzware Periqieux  waarop 

maar 5 duiven boven de 800m grens vlogen en werd op deze vlucht 30e Nationaal en 

99e over heel Nederland tegen 13.425 duiven en verhuisde deze in 2019 naar het 

kweekhok. 

Overigens zijn er nog tal van liefhebbers die duiven hebben die gekweekt zijn door 

Samir en goed doorkweken en in het snuitje van de uitslag vliegen en nuhoopt Samir 

met zijn nieuwe hok dit jaar ook hoge ogen te gooien. 

Voor wie deze bon voor een jonge duif die uit een kweekhok komt die al 

tal van goede duiven heeft afgeleverd. 



 

Bon 14 
Comb.Verweij - de Haan     Mijdrecht     Ochtend/Middaglossing   

                        Schenken een bon voor een jonge duif 2020 

 

                                                         
                                    Peter de Haan en Michel Verwey          

Een top combinatie die al jaren achtereen weergaloos spelen op de Nationale con-

coursen op zowel de ochtend als de middag lossingen 

Ze zijn liefhebbers van de marathonvluchten en spelen al 7 jaar samen. 

Daarvoor al hadden beide mannen al flink geïnvesteerd in fond-duiven. 

Peter had uit alle toppers van Nico Volkens gekocht. Michel had reeds in samenwer-

king het gehele hok van Toon van Beek opgekocht, een kleine topmelker en winnaar 

van de Fondspiegel. 

Daarna en nog steeds komen vele topduiven naar het rijke kweekhok. 

Het absolute vlaggenschip en stamvader is De TOON, een supervlieger en dito verer-

ver. 

Het is eigenlijk ook overbodig om alle nationale overwinningen en vroege prijzen die 

zij behaald hebben te vermelden want dan kunnen er nog wel twee pagina’s gevuld 

worden ,maar ook elders wordt er goed gepresteerd met de duiven die bij deze combi-

natie worden aangeschaft . 

In 2019: 5/7 Barcelona ZLU 14 van 488 d. 22/6 Pau 9-11-16 van 398 d. 5/7 Agen 3 

van 927 d. 13/7 St. Vincent ZLU 5-9 van 209 d. 29/7 Narbonne ZLU 10 van 400 d. 2/8 

Bergerac 3 van 1115 duiven. 3/8 Perpignan ZLU 1 van 506 d. Zij werden 7e Gen.Kam-

pioenschap Overnachting (middag + ochtend Fondclub NH. Z 

Referenties 2019 

Comb Baas/Berg uit de Kwakel, 1e Int Pau, moeder gekweekt door ons kld Milos. 

Comb Baas/Berg uit de Kwakel 14e Nat Pau 3.785d , uit zuster Messi. 

Frank Hage , 21e Nat Pau 3.785d gekweekt uit een dochter broer Messi x Ixia. 

Tim Hage , 25e Nat Pau 3.785d gekweekt uit een zoon van Blauwe Dax. 

Comb Hommes 3.785d, 31e Nat Pau uit dochter Mila, (dochter Barry). 

Chris Paauwe, 73e Nat St Vincent 12.070d met kld Jones. 

Comb Kester/Verhoef, 1e Peronne 11.279d Afd 5 uit klk Balotelli. 

P.Heikamp & v Doorn, 22e Nat Agen oude, klk Broer Robben 

Voor wie deze bon van een top combinatie die grossieren in Nationale prij-

zen en  andere liefhebbers laten meedelen in hun succes en al 

jaren lang een bon beschikbaar stellen aan SVEL in Edam 

 



 

Bon 15 
Rene Bos    Volendam  Vitesse / Midfond / Dagfond 

Schenkt een bon voor een jonge duif 2020 
 

                                             
2e Dagfond kampioen 2019 Kring 2 onaangewezen  

   3e Dagfond kampioen 2019 Kring 2 aangewezen 

  3e Midfond kampioen 2019 Kring 2 onaangewezen 

   2e Oude duiven totaal 2019 Kring 2 onaangewezen  

  7e Oude duiven totaal 2019 Kring 2 aangewezen  

  1e Hok kampioen         2019 Kring 2  

Rene is een jonge ambitieuze liefhebber die niet van een halve maatregel houdt 

Door zijn werkzaamheden in de bouw waardoor hij vroeg van huis moet helpt zijn 

vader daar waar mogelijk is om in de vroege morgen toch regelmaat in de verzorging 

te waarborgen voor zijn duiven. 

Jaren heeft Rene de bonnen van Ton Snoek weten te bemachtigen en door de vriend-

schap met Ton zijn er door de aankopen en aangeschafte duiven die hij voor bewezen 

diensten heeft gehad ,heeft hij een machtige stam met duiven in zijn hok zitten die 

aangevuld zijn met de aangeschafte duiven van Martin Vinkenborg en is hij nu een 

van de grootste concurrenten geworden van Ton Snoek. 

Mede door mooie onderstaande uitslagen, wist Rene in seizoen 2019 talrijke kampi-

oenschappen in rayon 2B en kring 2 te bemachtigen. 

Uitslagen zijn o.a.: 

Vitesse / midfond /dagfond 2019 

Duffel          1567 d.  22-67-70-81-86-etc.        43 mee 33 prijzen 

Lennik         1672 d.  21-31-42-71-86-etc.        44 mee 33 prijzen 

Quievrain     1570 d.   9-10-23-27-28-28- etc.  42 mee 31 prijzen 

Lennik  1249 d.   1-4-5-6-7-8-23-24.etc. 42 mee 29 prijzen 

Roosendaal  1295 d.   1-2-11-17-18-20-21-26-27-  29 mee 17 prijzen 

Pont Ste Maxance   883 d.   2-10-20-17-28-etc.      42 mee 25 prijzen 

Fontenay Sur Eure  640 d.   2-8-26-27-40-etc.       15 mee 12 prijzen 

Pontoise      758 d.   2-6-12-13-26-39-etc.       39 mee 21 prijzen 

Issoudun     440 d.   2-7-12-29-50-etc.  13 mee   7 prijzen  

Voor wie dit  jong 2020 uit het bijhok van  van Ton Snoek en    

   dat aangevuld is met duiven van Martin Vinkenborg en de    

   vitesse/midfond en dagfond compleet beheersen en Rene tot  

   een  van de sterkste spelers van Noord-Holland maken 



 

Bon 16 
IJsbrand Kaptein    Akersloot   Middag/Ochtendlossing  

 

Schenken een bon voor een jonge duif 2020 

                                                                                                                         

                                               

                              5e Nat Cahors 2019 

IJsbrand en zijn maatje Tijmen Soetebroek zijn waarschijnlijk een van de beste spelers in 

Nederland de laatste jaren op de ZLU wat dacht u van, 

2019 1e keizer grote fond ZLU 

De kampioenschappen van 2019 zijn nog niet allemaal bekend maar gooit weer hoge 

ogen in vele competities ook landelijk. Nu bekend M-N 6e ochtendlossing, 6e Criterium 

der Azen,4e supercup zowel  ochtend als middaglossingen.  

Meerdere malen kampioen van Noord- Holland en Marathon noord. 

Prestaties top 10 noteringen .2x 2e Nat St Vincent, 5e en 6e Nat.Cahors, 9e en 10e Nat 

Dax,4e en 6e Nat Agen, 6e Nat Marseille, 8e Nat Barcelona, 9e Nat Narbonne!! 

Van het begin van de fond start tot 2019 al 96 x bij de eerste 100 Nationaal !! 

Waarvan vele topnoteringen bij de eerste 25 ZLU . 

2 0 1 9     2 0 1 8      2 0 1 7    

1e Keizer Grote Fond ZLU 1e Duiven Kampioen Fondclub N-H   1e Keizer Grote FondZLU 

1e Keizerkamp-Club Der Azen 1e Hokprestaties Overn.Afd 6 Kring   1e Keizerkamp Fondunie 2000 

1e Internat. Barcelona Cup 2e Keizer Grote Fond ZLU    1e Super Prestige ZLU 

(Ploeg Klassement)  2e Europa Marathon     1e Aangewezen Fondunie 2000 

   2e keizer Fondclub N-H 2019 2e keizerkampioen Fondclub N-H   1Aangew.Fondclub.N.H. 

                                      2e Aangewezen ZLU SNZH               1e Onaang.Fondclub N.H. 

              2e Onaang. NPO Fondclub N-H          1e Hokpr.Overnacht.kr3 

Ook vele as-duiven ZLU 1e Barcelona duif over 4 jaar. --2e Barcelona duif over 3 jaar. 

3e Marseille duif over 3 jaar. --3e Narbonne duif over 3 jaar --7e Barcelona duif over 2 

jaar. 

De soorten die ze bezitten zijn, Wim Muller die dit jaar 1e Barcelona won met afstam-

ming van IJsbrand (40%).Montarkoppel lijn Jan Roelofs.Gebr. Bruggeman ook uit hun 

oude lijnen en de nieuwe lijnen. Martijn de Groot uit “de Stienlijn” Cees van der Laan en 

Gerrit Veerman uit zijn beroemde “Betuwekoppel” 

Voor wie deze bon van een liefhebber die al jaren in de top van alle 

klassementen van Nederland de hoogste prijzen weg haalt. 

 



 

Bon 17 
R.Kroon-Kout     Purmerend  Vitesse / Midfond / Dagfond 

Schenkt een bon voor een jonge duif 2020 

               
        Rinus en Renate voor hun bescheiden accommodatie 

Rinus en Renate zijn liefhebbers die het liefst alle vluchten die op het programma   

staan willen vliegen en kunnen we ze dan ook indelen bij de programma spelers. 

Dat zij de overnachting er bij pakken is omdat Rinus dat een mooi spelletje vind en 

als we naar de uitslagen van 2019  kijken , doet hij dat niet onverdienstelijk met die 

paar overnachtduiven  die hij op het hok heeft. 

o.a. 

St.Vincent    2e en 51e   Kring 2 Afd.6 NH  4 mee en 2 prijzen 

Bordeaux  16e en 35e   Kring 2 Afd.6 NH  4 mee en 2 prijzen 

Rinus en Renate grossieren in kampioenschappen en net zoals in 2018 waar zij bijna 

alles wisten te winnen is het dit jaar 2019 nog beter gegaan en is het weer gelukt om 

een hele rits aan kampioenschappen in SVEL te verzamelen o.a. 

1e Vitesse   on-aangewezen  2e Vitesse  aangewezen 

1e Midfond   on-aangewezen  1e Midfond   aangewezen 

4e Dagfond   on-aangewezen  4e Dagfond   aangewezen 

1e Oude duiven  on-aangewezen  1e oude duiven  aangewezen 

1e Jongen   on-aangewezen  1e Jongen   aangewezen 

1e Natour   on-aangewezen  1e Natour   aangewezen 

Beste Vitesse duif   17-1137667 

Beste Midfond duif  17-1138751 

Beste Oude duif totaal  17-1137667 

Beste Natour duif   18-1760928 

De stamopbouw van Rinus en Renate is samen gesteld met duiven  van Rijn de 

Gooyer uit Kwadijk en via Jeroen Rijnsburger zijn de zuivere Klak/Verkerk duiven  

van Ton Snoek op het hok in Purmerend gekomen. 

Voor de overnachting zitten er duiven van Rob van den Pijll en Samier Begovic de 

bekendste kweker van de ’’KATSU’’ van Boogaart en van Buuren die een  

1e Nat.Barcelona met deze duif hebben gevlogen. 

Voor wie deze bon voor een jonge duif van een kleine liefhebber die op 

alle fronten groot is in zijn prestaties 

 



 

Bon 18 
Remy Rouw   Volendam  Middag/Ochtendlossing 

    Bon voor een jonge duif 2020 
 

                                           Hokverzorgers  van Remy 

Remy heeft vorig jaar zijn goede duiven die de laatste jaren in NIC Alkmaar prijs 

hebben gevlogen op de ZLU vluchten Barcelona/Pau en Marseille allemaal naar het 

kweekhok gedaan om een nieuwe start te maken in 2020 

Seizoen 2019 was een seizoen van veel afdrachten en ervaring opdoen ,zodat hij volgend 

seizoen met een goed ingevlogen ploeg  de strijd kan aangaan in NH. 

Alle jaarlingen zijn op een zware Agen geweest en de jongen allemaal naar Peronne en 

Fontenay sur Eure. Waar iedereen het afgelopen seizoen veel jongen verspeelde, daar had 

Remy er nog  44 over van de 56,waarvan er 26 uit de 5 kweekkoppels komen. 

De soorten die het hok bewonen zijn de volgende: 

Gerrit Veerman met jongen uit de rechtstreekse kinderen van het beroemde       ” 

Betuwe Koppel ” en de ”723” van Remy die rechtstreeks uit de ouders  

9000 x 090 van de 6e Internationaal Barcelona 2015 komt. 

De ”723” is volle zuster 6e Internationaal Barcelona en is als jaarling in 2019 naar 

mijn kweekhok verhuist. 

V15-1560665 uit rechtstreeks kind van het ”Betuwe Koppel” werd in 2017 

2e beste overnachtduif SVEL en is op het kweekhok geplaatst 

Fam. Hendriks uit de beste kwekers Baron en Barones , Miss Bordeaux en” Magic 

94” (het beste kweekkoppel van de fam.Hendriks) en niet te vergeten de Bolkop-lijn  

100% Fam Hendriks 13-1080161 speelde 20e Nat. Cahors tegen 5810 d.--        

77e Nat.Tarbes tegen 2217 d. --. en 312e Nat.Cahors tegen 5279 duiven  en werd 

kampioensduif overnachting District Amsterdam 2015 en in 2017 won een 281e Pau 

tegen 3526 d en is daarna verhuist naar het kweekhok. 

Rob v/d Pijll de ”372” uit de zoon Zlatan die volle broer is van de Katsu uit de 

(Champ) lijn x ”353” van Marlon Kok uit de lijn van de Poldoffer waar de 1e St.Vincent 

2017 aan moeders kant uit vandaan komt. 

Kroon-Kout x Inteeld Katsu lijn Begovic   

16-1402881 van Remy  was om 05.51 uur de 4e duif op Bordeaux en 7e  NH 

Periqueux  2018 ) 30e Nat. tegen 4257 duiven en 99e over heel Nederland tegen 

13.425 duiven en is hierna op het kweekhok geplaatst. 

Eind seizoen 2019 wist Remy nog op de valreep goed te scoren op Fontenay Sur Eure 

en met zijn gekochte duif   de 2e Derbyduif € 650.00  te winnen en wist zijn eigen duif 

die gekocht was door Jo Coulthard en de 3e Derbyduif was een bedrag van € 450,00 te 

winnen. 

Voor wie deze bon ??? 

 



 

Bon 19 
Matty Tump     Landsmeer  Vitesse / Midfond / Dagfond 

Schenkt een bon voor een jonge duif 2020 

 

 Matty Tump in gesprek met kopers uit China 

1e op Fontenay Sur Eure tegen 7523 duiven Afd.6 NH 2019 

De Sympathieke duiven liefhebster Matty Tump. Met de nadruk op liefhebster, die veel 

voor de vereniging Ons Genoegen doet en tevens bestuurster is in district  

Amsterdam schenkt dit jaar een bon aan SVEL voor een jonge duif 2020. 

Hier zitten duiven die bijna iedere week mee moeten om zich te klasseren op het 1e blad 

van de uitslag , dan kun je met recht zeggen dat dit klasse duiven zijn . 

Zo constant vliegen zegt niet alleen iets van de duiven , maar ook van de liefhebster en de 

verzorging. 

De soorten waarmee zij wekelijks ten strijde trekt tegen de toppers uit de afdeling zijn o.a. 

Eigen soort **Sluis-Konst ** Heremans ** Herman Wouters en Comb.Kelder-Nauta    

 

      
2019 een greep uit de resultaten die Matty met haar duiven wist te behalen zijn o.a: 

   30e  Lennik     tegen  1633 duiven 

     1e   Quievrain     tegen 1538 duiven ( 5e tegen 3184 duiven ) 

   21e   Peronne     tegen 1510 duiven 

   13e  Morlincourt    tegen 1174 duiven 

     1e   Fontenay Sur Eure   tegen   650 duiven  (Rayon ) 

     1e   Fontenay Sur Eure   tegen 1610 duiven  (Kring 5) 

     1e   Fontenay Sur Eure   tegen 7523 duiven  (Afdeling .6 NH) 

   13e  Duffel    tegen    694 duiven 

   15e   Pontoise    tegen   783 duiven  

Voor wie deze bon voor een jonge duif van een kleine liefhebster die weet hoe 

ze een duif moet gereed maken voor een top prestatie 



 

Bon 20 
Gebr.Jacobs            Nes a/d Amstel   Ochtend/Middaglossing 

              1e Nationaal Dax   Sector 2  2019 

2e Nationaal Dax 2019 totaal tegen 9057 duiven 

Schenken een bon voor een jonge duif 2020 

 

                      
” De beroemde 621”          Piet Jacobs  en  Toon Jacobs      

Enkele prestaties 2019 

1e – 11e        Agen   afdeling 6 N.H. 2019       2e Nat.ZLU 

1e   -  7e  -34e-35e-76e Dax     afdeling 6 N.H. 2019      2e Nat.ZLU 

2e         St.Vincent afdeling 6 N.H. 2019 

3e       Marseille  afdeling 6 N.H. 2019 

Het best bewaarde geheim van Nederland, de Gebroeders Jacobs - Nes aan de Am-

stel, eigenaren van een geweldig hok met sublieme marathonduiven voor de zwaarste 

en meest extreme (Internationale) fondvluchten vanaf 1000km.  

Door de jaren heen, dragen honderden Regionale, Provinciale, Nationale en zelfs In-

ternationale top resultaten de naam van de broers Toon & Piet Jacobs uit Nes aan de 

Amstel, gelegen in de buurt van Amsterdam. Reeds vanaf de jaren 80 behoren Toon 

en Piet bij de top in Noord-Holland.   

De duiven die toen hun hokken bevolkten, kwamen van Nijssen (Noordwijk, NL),  

Nieuwburg (Halfweg, NL) en wijlen Ton Bollebakker (Laren, NL). de bekende 

fondspeler Gerrit Veerman uit Volendam. 

Een belangrijke impuls heeft echter een doffer van Gerrit Veerman uit Volendam ge-

geven (De ‘621’) van 2004 (rechtstreekse zoon ”Betuwe Koppel” was een geweldige 

vlieger met o.a. 8e nat. Perpignan (1e Noord-Holland) en 16e nat. Barcelona (4e 

Noord-Holland), maar heeft zich inmiddels ontpopt tot een fantastische vererver op 

de hokken in Nes a/d Amstel 

 1e DAX 2019 is kleinzoon van de super vererver ”621”) 

Zijn vader is een volle zoon van de “621” de befaamde Veerman doffer en zijn moe-

der draagt nog het bloed van de destijds beroemde “50” van Vertelman. Goed bloed 

verloochend zicht niet. 

Bijna vanzelfsprekend hebben andere overbekende duivenliefhebbers zeer goede re-

sultaten behaald met het rijke bloed van dit superhok, en zijn de referenties eindeloos.  

Voor wie deze bon voor een jonge duif van een hok dat   

al meer dan 30 jaar in de top van de Nationale uitslagen staan    

 
                                                                                                                                                                  



 

Bon 21 
Comb.Geutskens  Amsterdam  Vitesse / Midfond / Dagfond 

Schenken een bon voor een jonge duif 2020 

     
   Taartvlucht 2019 tegen 1450 duiven                                 Andre met een van zijn toppers  
 

André Geutskens, met zijn vrouw Gislaine  grossieren ook in seizoen 2019 in 

vele overwinningen en kampioenschappen . 

André en Gislaine vliegen al jaren mee in de top van de uitslagen in Noord-Holland, 

zo ook dit jaar weer! 

Deze combinatie zien we elk jaar weer terug in de top bij de junioren, maar ook bij 

oude duiven. Nu mogen ze er weer prachtige prestaties bij al hun behaalde titels bij-

schrijven tegen gemiddeld 2000 duiven in kring 2 van NH. 9X een 1e  

o.a: 

  4/5   1e Quievrain   11/5   1e Peronne  18/5 1e Morlincourt 

21/5 1e Lennik                      3/8  1e Quievrain          3/8 1e Vierzon 

14/9 1e Pontoise     14/9  1e Arras  28/9 1e Duffel 

Beste kampioensduif van Noord Holland  15-1554853 

1e generaal en Super Vitesseduif 

                                            
              Andre en Ghislaine kunnen wel lachen met zoveel prijzen 

Naast de diverse ”intertekst” vermeldingen, en ook vele eerste prijzen in kring 2 en 

de vereniging was het vliegseizoen 2019 weer grandioos! Alle andere kampioen-

schappen kunt u uiteraard terugvinden op de site van kring 2. 

Een jonge duif welke van een hok met zo veel kwaliteit komt 

kunt u niet laten gaan ,voor wie deze topper om zijn hok te ver-

sterken 

 



 

Bon 22 
Fam.Toom  Alblasserdam       Ochtend/middaglossing   

Schenkt een bon voor een jonge duif 2020 
De Familie Toom bestaat uit vader Bart en zoon Sebastiaan Toom. Met een accommodatie 

van 3 meter voor de oude duiven en een hok van 2 meter voor de jonge duiven kunnen we 

ze scharen onder de kleine liefhebbers. 

Als ik citeer: '1e Nat.Agen in 2013 en 1e Nat.l Cahors in 2014,’ dan denkt u als le-

zer direct aan de Familie Toom woonachtend in Alblasserdam.  

1e Nationaal sector 2 Agen 2013  1e Nationaal sector 2 Cahors 2014      

Middaglossing        3746 duiven  Ochtendlossing          3822  duiven 

                          
Maar ook op de Z.L.U. vluchten zijn het ware kampioenen die furore maakte 

met o.a.: 2017:  

  1e  Nationaal Agen (middaglossing) 2013 

  1e  Nationaal Cahors (ochtendlossing) 2014 

  5e  Nationaal Bergerac 2015 

25e  Nationaal Agen ZLU 2016 

  4e  Nationale Asduif St. Vincent ZLU 14-15-16 

17e  Nationaal Agen ZLU 2017 (2e Nationaal snelste 2 get) 

  6e  Nationaal Bergerac 2017 

16e  Nationaal Barcelona 2017 

Familie Toom hebben binnen enkele jaren vanaf het begin bijna alles gewonnen 

hebben wat er te winnen valt: 1, 1, 5, 6, 8, 11, 13, 17, 25, 26, 26, 26, 28, 30, 38 , 40, 

51, 51, 60, 71, 93 etc. zijn allemaal Nationale noteringen laatste jaren! 

De duiven die de basis van het hok vormen, voeren het bloed van: 

Jan en Hanne Sas uit Vorselaar en Tim Hagen uit Woerden. De duiven van Jan en 

Hanne zijn voor de lichtere vluchten en de duiven van Tim zijn voor de zwaardere 

vluchten. Deze twee soorten zorgen er voor dat je op vrijwel alle vluchten naar een 

vroege duif zit te kijken.                   

                                

Voor wie deze bon van liefhebbers die elk jaar wel 1 of 2 keer in de top 10 

Nationaal staan met hun toppers. 

 



 

Bon 23 
Kees Droog   Andijk Middaglossing / ZLU specialist  

Schenkt een bon voor een jonge duif 2020 

                    

          
        Kees met een topper       De hokken van Kees  
        

  1e  Nationaal   Barcelona  tegen   5.183 duiven 2015 

  3e Internationaal   Barcelona  tegen 19.089 duiven 2015 

  1e Nationaal    Pau   tegen    3788 duiven 2016 

  1e Internationaal   Pau   tegen   9.932 duiven 2016  

10e Nationaal    Marseille  tegen   3.320 duiven 2016 

  8e Nationaal   Barcelona  tegen    4509 duiven 2017 

14e Internationaal   Barcelona   tegen 17.026 duiven 2017 

13e Nationaal    Perpignan   tegen   4.789 duiven 2017 

  2e Nationaal    Narbonne  tegen   3.082 duiven 2018 

  9e Nationaal  (ZLU)  Perpignan  tegen   4283  duiven 2019 

Dat de duiven uitermate geschikt zijn voor de zwaarste vluchten bewijzen zij  

Barcelona van 2018 dat dit jaar 3 dagen heeft open gestaan met een 10e -12e-26e-28e-

29e-30e-33e etc.etc over Noord-Holland 

Barcelona van 2019 die nog zwaarder was dan 2018 met een 18e -20e-21e-29e-34e-

41e-42e-43e -51e -53e -57e -59e etc.etc over Noord-Holland  

Perpignan van 2019 met de volgende serie: 4e-13e-26e-45e-etc.etc  

( 9e Nationaal tegen 4283 duiven ) 

Pau van 2019 met een 12e -13e -18e -24e -34e -40e -59e -61e -71e etc.etc. NH 

Een lijst om van te water tanden ,dit is geen droom, dit is werkelijkheid en niet te 

evenaren en als klap op de vuurpijl in 2019 weer een vroege Nationale duif. 

De soorten die de hokken van Kees Droog bevolken komen van Cees van de Laan en 

Cor Schermer uit Castricum, Fré de Boer (Bovenkarspel), Jelle Jellema (Nijverdal), 

Bennie en Loes Homma (Balk) en Jan Roelofs (Alkmaar). 
 

              

Voor wie deze bon van een top hok dat barst van de kwaliteit en tal van 

vroege Nationale prijswinnaars huisvesten 

 



 

 

SOMBROEK LOODGIETERSBEDRIJF 

    Voor al uw loodgieterswerk 

                                                   

Loodgietersbedrijf Sombroek is een allround bedrijf, dat alle voorkomende loodgie-

terswerkzaamheden vlot en vakkundig voor u uitvoert. 

Wij kunnen bedrijven en particulieren voorzien in de volgende werkzaamheden 

rondom: 

• CV installaties 

• Gasinstallaties 

• Sanitair 

• Riolering                                                                                                                            

• Waterleiding 

• Koper-, lood- en zinkwerk in en rond het huis 

Het loodgietersbedrijf met oplossingen 

Aansluiten, lassen, solderen, aanleggen, plaatsen, verhelpen, installeren, buigen en 

controleren. Ons gespecialiseerde loodgietersbedrijf beheerst alle facetten van het 

vakmanschap. Wij werken alleen met echte specialisten en professionals die hun vak 

meer dan verstaan.Met een team van 9 loodgieters en 7 volledig uitgeruste bedrijfs-

wagens bundelen wij al meer dan 100 jaar vakkennis en ervaring. Ons specialisme 

ligt op het terrein van renovatie, veelal in de omgeving van Amsterdam en Waterland, 

maar ook projecten in nieuw- of verbouw voeren wij graag voor u uit. Loodgietersbe-

drijf Sombroek is aangesloten bij brancheorganisatie Uneto-VNI, waardoor klanten 

zijn verzekerd van garantie op afgenomen producten en de installatie hiervan. 

 
Morseweg 59 
1131 PH  Volendam 
Tel.: (0299) 363 527 
Fax: (0299) 366 787 
info@sombroekloodgieters.nl                                            
 

http://www.sombroekloodgieters.nl/nl_b/cvinstallatie
http://www.sombroekloodgieters.nl/nl_b/gasinstallaties
http://www.sombroekloodgieters.nl/nl_b/sanitair
http://www.sombroekloodgieters.nl/nl_b/riolering
http://www.sombroekloodgieters.nl/nl_b/waterleidingen
http://www.sombroekloodgieters.nl/nl_b/loodenzinkwerk
mailto:info@sombroekloodgieters.nl

