Verkoopboek

Beste sportvrienden,

Hierbij ontvangen jullie het verkoopboek met betrekking tot de aangekondigde verkoop
van (late) jonge duiven welke is georganiseerd door het Stedelijk spel Krimpen. Voor
iedereen een mooie kans om zo in het stille seizoen uw hok nog te versterken met een
duif van de toppers uit de regio en daarbuiten.
In dit verkoopboek vindt u een totaal overzicht van de liefhebbers die duiven aanbieden
en wij zullen deze liefhebbers en de duiven welke zij aanbieden nader aan u
voorstellen. Ook zullen tijdens de verkoop de stambomen aan de kooitjes hangen met
daarop de afstamming van de betreffende duiven.
Wij hopen u allen te ontmoeten op zaterdag 13 oktober bij de verkoop. Wij danken alle
verkopers voor het aanbieden van de jonge duiven en wij danken alvast alle kopers
voor de gedane aankoop.

Sportieve groet,

Bestuur Stedelijk spel Krimpen aan den IJssel.
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Indeling koopnummers:

Koop:
1 en 2
3 en 4
5
6
7 en 8
9
10 en 11
12
13 en 14
15
16 en 17
18 en 19
20
21 en 22
23
24 en 25
26
27 en 28
29 en 30
31
32
33 en 34
35
36
37 en 38
39 en 40
41 en 42
43
44
2

Naam:
M.J. van Dongen
P&A Cornelisse
J. Bol
W. J. Noorlander
Leo Rook
Team Jansen
H. Konings
W. J. Noorlander
G. Keesmaat
W. J. Noorlander
J. Bol
M. Terlouw
W. J. Noorlander
D. van Hofwegen
W. J. Noorlander
W. Seton &Zn
W.J. Noorlander
C&P Otterspeer
C. Broekhuizen jr
W.J. Noorlander
Dirk Vuik
Gebr. Bonte
G. van Eck
W.J. Noorlander
W. Blaak
C. Broekhuizen
M. terlouw
W.J. Noorlander
W.A. de Bruijn

Koop 1 en 2:
Liefhebber: M.J. van Dongen
Rinus een liefhebber met een beperkt aantal duiven maar die wekelijks in de kop van de
uitslag te vinden is.
In het stedelijk Krimpen werd Rinus over 2017:
— 3e vitesse onaangewezen;
— 4e jonge duiven onaangewezen (vitesse en midfond);
— 3e generaal onaangewezen.
Ook pakte hij in 2017 op La Souterraine3 de 1e prijs in het stedelijk krimpen.
Ook in 2018 was Rinus weer prominent aanwezig in de kop van de uitslag. Dus pak uw
kans om bij deze liefhebber iets aan te schaffen.
Info over de te verkopen duiven:
Rinus biedt twee jongen duiven aan uit zijn beste duiven.
Het eerste jong komt uit zijn topper 2014-306 M, deze doffer speelt geweldig 16 maal
top 10 in de vereniging over de laatste 3 seizoenen. Met totaal 39 prijzen de laatste 3
seizoenen. Hij stond gekoppeld aan de 2017-120V ook een prima duivin.
Het tweede jonge komt uit Rinus zijn andere vaandeldrager de 2015-884 M, deze doffer
speelt 11 maal top 10 in de vereniging over de laatste 3 seizoenen. En 34 maal prijzen
de laatste 3 seizoenen. Deze doffer stond gekoppeld 17-127 V.
Het is duidelijk dat hier klasse materiaal aangeboden wordt uit hedendaagse
prestatieduiven. Een prima kans om hier aan super materiaal te komen.
Koop 3 en 4:
Liefhebber: P&A Cornelisse
Piet en André Cornelisse liefhebbers die de overstap naar de ZLU vluchten gaan
maken, maar die afgelopen seizoen nog even lieten zien wat ze in huis hadden op de
vitesse en midfond vluchten. Met een klein koppeltje weduwnaars werden wekelijks
super uitslagen neergezet. Dit resulteerde onder andere in:
 2e onaangewezen midfond kampioen in de vriendschap krimpen aan den IJssel.
En wat te denken van de eerste prijs over geheel Gouwe en IJssel op 14 juli op de
wedvlucht Asse Zellik.
Dus wilt u nog uw hok versterken met deze duiven dan is dit uw kans.
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Info over de te verkopen duiven:
De twee jongen komen uit de vaandeldrager van het hok Cornelisse namelijk “de
Hammer”. Deze doffer won o.a.:
 1e stedelijk krimpen 1.060 duiven was ook 1e in Rayon A
En is ook vader van miss Cindy die de 1e stedelijk krimpen van 912 duiven won.
Vader van de Hammer is “Don Leo “ een 100% Leo Heremans duif. Zijn moeder is een
dochter van de Dennis van Gebr. Bonte.
De moeder van deze twee jongen komt van Stef Schouwink. Soort van C&P Otterspeer
uit zoon Dennis maal ‘supertje’ (zus Rosa). Supertje was o.a. moeder van de topper 16029 van C&P Otterspeer.

Sla uw Slag!
Koop 5:
Liefhebber: Joh.L.Bol
Johan speelt ook in het samenspel Gouwe en IJssel. En is iedere week wel in de kop
van de uitslag te vinden. Dat is ook niet gek als we naar afstamming van zijn duiven
gaan kijken hier zien we namen terugkomen als: W.A. de Bruijn, K. Bosua, C&M
Everling en Jan van de Pasch. Over 2018 speelde hij ook twee maal de 1e in Gouwe en
IJssel op de vluchten:
Quievrain 1e Gouwe en IJssel 5.188 duiven;
Quievrain 1e Gouwe en IJssel 1.538 duiven;
Met oude duiven wordt met name met de duivinnen gespeeld.
Johan schenkt voor deze verkoop drie jonge duiven koop 5 is daarvan de eerste.
Ook hier weer een kans om uw duivenbestand te versterken.
Info over de te verkopen duif:
Deze aangeboden duif komt uit vader 17-709 en is van het soort van W.A. de Bruijn en
Ooyen-Groenewegen.
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De moeder van deze duif is een topper met o.a. een TT notering en werd over 2017 de
tweede beste jonge duif in vereniging. Zij stamt af van de toppers uit Gouda C&M
Everling. Een prachtige aanbieding van duiven die aan de hedendaagse top staan.
Koop 6-12-15-20-23-26-31-36-en 43:
Liefhebber: W.J. Noorlander
Wie kent deze topper niet. Willem heeft het afgelopen jaar weer een prima seizoen
gedraaid en biedt speciaal voor deze verkoop 9 jonge duiven aan !!!. Jawel u leest het
goed.
Ze zullen verdeeld over de verkoop terugkomen.
Willem vliegt al jaren achtereen fabuleuze uitslagen met vele teletekstnoteringen en
kampioenschappen als gevolg. Hoe zwaarder hoe liever het deze duiven is.
Over 2018 werd Willem in het Stedelijk spel krimpen:
 1e midfond o.a. (tevens duifkampioen 1 tot en met 3)
 1e dagfond o.a. (duifkampioen)
 2e keizer kampioenen 3e generaal.
Ook speelde Willem dit jaar de 1e prijs in afdeling 5 van de midfond vlucht Melun met
zijn super 136. Ook in deze verkoop wordt daar een jong van aangeboden (koop 43).
Veel betere vliegen er momenteel niet in de omgeving. Dus sla toe op deze verkoop.
Info over de te verkopen duiven:
Hieronder ziet u een overzicht van de jongen welke verkocht worden tijdens deze
verkoop:
Koop:
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12
5

Ringnummer:

18-1065069

18-1065070

Uit:

Prestaties ouders in
2018:

17-144 M maal 15-063 V

De vader is een topper met
van de 11 prijzen in 2018
achtmaal top tien. Waaronder
een 1e prijs van Gien. De
moeder speelt over 2018
dertien prijzen waaronder 2
maal top 10.

17-144 M maal 15-063 V

De vader is een topper met
van de 11 prijzen in 2018
achtmaal top tien. Waaronder
een 1e prijs van Gien. De
moeder speelt over 2018
dertien prijzen waaronder 2
maal top 10.

Koop:

15

20

23

26

31

36

43
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Ringnummer:

18-1065522
18-1065523

18-1065526

18-1065528
18-1065531

18-1065534

18-1065529

Uit:

Prestaties ouders in
2018:

17-123 M maal 17-133 V

Vader won 6 maal top 10 en
moeder 4 maal top 10
waaronder de eerste op
pontoise in 2018.

17-102 M maal 17-131 V

Vader speelt 2 maal top 10 en
moeder 5 maal top 10 en 12
prijzen over 2018.

17-101 M maal 17-143 V

De vader speelt 9 prijzen
waarvan 3 maal top 10. De
moeder speelt 13 prijzen
waarvan 6 maal top 10 in
2018.

16-617 M maal 16-610 V

Vader 3 maal top 10 in 2018
en moeder 4 maal top 10 in
2018 waaronder 1e van
Argenton.

17-117 M maal 16-612 V

Vader speelt 4 maal top 10 en
moeder 1 maal top 10 maar
13 prijzen over 2018.

16-622 M maal 17-134 V

Vader speelt 7 maal top 10
van de 11 prijzen in 2018. De
moeder speelt 13 prijzen
waarvan tweemaal top 10.

17-109 M maal 17-136 V

Vader speelt 9 prijzen over
2018 waaronder 1 maal top
10 en de moeder is de topper
van Willem namelijk de 136
welke de eerste in ZuidHolland speelde over Melun.
Zij won in totaal 16 prijzen
waarvan 7 keer top 10 en
twee 1e prijzen.

Koop 7 en 8:
Liefhebber: Leo Rook
Weer zo’n kleine liefhebber die een prima seizoen achter de rug heeft. Bij de Snelpost
de oude duiven kampioen on-aangewezen over 2018. Ook in het stedelijk spel krimpen
de 3e on-aangewezen kampioen midfond over 2018. Tevens speelde Leo de 1e in het
stedelijk spel Krimpen op de midfond vlucht vanuit Pontoise wat ook de eerste prijs was
in Rayon A Gouwe en IJssel. Weer een bewijs dat het met een klein aantal ook gewoon
kan, mits de kwaliteit aanwezig is.
Info over de te verkopen duiven:
 Eerste jong in de verkoop (18-1064356):
Vader: 17-1286661
Deze doffer komt uit het kweekhok van Ton vd Hoogen en vloog dit jaar als jaarling een
1e van Chateauroux in de vereniging.
Moeder: 14-1018333
Deze duivin is het beste wat op het hok zit! Deze duif vliegt eigenlijk op alle disciplines
vroeg met een hoog prijspercentage.
2015: 1e prijs Bourges
5e duifkampioen dagfond
2016: 1e prijs Argenton
8e duifkampioen vitesse
7e duifkampioen dagfond
1e duifkampioen oude duiven
2017: 8e duifkampioen dagfond
16e duifkampioen oude duiven
2018: 1e Melun
1e Gien
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 Tweede jong in de verkoop (18-1064358):
Vader: 16-1487149
Deze doffer komt uit klasse duiven van Dennis Boelhouwer : Vloog dit jaar o.a.
1e van Pontoise tegen 2164 duiven (rayon A)
1e van Argenton (vereniging) 6e (rayon A)
Moeder: 17-1239251
Deze duivin komt uit een zus van de 333 X 390 komt uit een goed dagfond koppel
(vader de 311)
Top 10 klasseringen 2018: 5e Melun
7e Sezanne
2e Argenton
7e Chateauroux
Wat een super kwaliteit en duiven die elke week aan het snuitje van de uitslag staan.
Koop 9:
Liefhebber: Team Jansen
Deze combinatie heeft een prima jaar achter de rug. Wat o.a. geresulteerd heeft in het
4e on-aangewezen generaal kampioenschap in Stedelijk Krimpen.
Verder speelden zij eerste prijzen op de jonge duivenvluchten Quievrain en Peronne in
het stedelijk spel Krimpen. Mannen die dus ieder jaar een stapje voorwaarts doen. Wilt
u ook aanhaken?
Info over de te verkopen duif:
In de verkoop: 2018-1063202 (100 % broer is de: 17-1238466, zie verder)
Moeder:
12-1571220 (Birdy)
Speelt in 2012 als jonge duif de 3e nationaal Sens tegen 8.417 duiven (de 1e in Gouwe
en IJssel). Is daarna niet meer gespeeld. Geeft met verschillende doffers de volgende
jongen:
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15-1667169 (Mockingbird)
Troyes:

1e tegen 102 duiven (1e tegen 596 d.)

15-1667155 (Black Bird)
Arras:

1e tegen 42 duiven (4e tegen 670 d.)

Quievrain:

1e tegen 297 duiven (6e tegen 2.469 d.)

16-1485510 (Peeta)
Chimay:

1e tegen 185 duiven (5e tegen 2.747 d.)

17-1238466 (Pukkel)
Quievrain:

1e tegen 280 duiven (2e tegen 4.168 d.)

Duffel:

1e tegen 137 duiven (4e tegen 722 d.)

Duifkampioen nalijn 2018 P.V. Op Eigen Wieken
18-5117963
Fontenay sur E.

1e tegen 153 duiven (2e tegen 528 d.)

18-1063182
Peronne

1e tegen 229 duiven (1e tegen 850 d.)

Vader:
13-1193660 (Poika)
Is als ei rechtstreeks gehaald bij Dennis Boelhouwer en komt uit de Kulta (1e
duifkampioen 2013 afdeling 5). Onbevlogen. Is o.a. vader van:
16-1485537 (bevlogen door J.Jansen Sr)
Pontoise

2e tegen 242 duiven

Pontoise

2e tegen 232 duiven

17-1238466 (Pukkel)
Quievrain:

1e tegen 280 duiven (2e tegen 4.168 d.)

Duffel:

1e tegen 137 duiven (4e tegen 722 d.)

Duifkampioen nalijn 2018 P.V. Op Eigen Wieken
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18-1083179
Quievrain:
2e tegen 254 duiven (3e tegen 897 d.)
Top afstamming dus.
Koop 10 en 11:
Liefhebber: Harrie Konings
Bij deze liefhebber uit Weert zit enorm vol kwaliteit onder de pannen. P&A Cornelisse
hebben inmiddels hun hokken versterkt met deze klasse duiven. Wat te denken van de
beste lijnen van Ko van Dommelen, Batenburg v.d. Merwe, Jelle Jellema en Arjan
Beens. Al deze toplijnen zitten op het hok van Harrie. Wilt u ook zich ook versterken
voor de (fond) vluchten? Pak deze kans.
Info over de te verkopen duiven:
Harrie schenkt voor de verkoop aan Stedelijk Krimpen twee jonge duiven. De vader is
een 100% ko van Dommelen duif. Met namen in zijn stamboom als: de Elastieken, De
ultieme en de Rochelaar. De moeder van deze duiven stamt af van “son special one”
van Batenburg van de Mewe en een dochter van de new Laureaat welke een 1e
nationaal Barcelona speelde. Aan de andere kant zien we in de stamboom de volgende
lijnen terug: Miss Gijsje van Arjan Beens en de Orion van Jelle Jellema. Allemaal dus
duiven die aan de hedendaagse top staan in de fond wereld.
Resumé pak deze super kans om u te versterken.
Koop 13 en 14:
Liefhebber: Gerrit Keesmaat
Gerrit een liefhebber die al 50 jaar meedraait in de duivensport. Tot de jaren 90 een
kampioen op het generale spel en vanaf de jaren 90 overgegaan naar de fond. Gerrit
behoort vanaf die tijd ook tot de kampioenen op de fond zowel regionaal als op
afdelingsniveau. Een hoogtepunt van de laatste jaren is bijvoorbeeld Bergerac 2015
waarbij hij van de 12.302 duiven er 4 in 7 minuten klokt die allen bij de top 45 in de
afdeling zitten. De hedendaagse top fond-lijnen zitten bij Gerrit op het hok. Voor meer
info kunt u ook op zijn site kijken http://www.gerritkeesmaat.nl/.
Info over de te verkopen duiven:
Deze twee jongen komen uit Gerrit zijn 329 (vader), deze doffer speelde dit jaar in
Gouwe en IJssel de eerste prijs van Bordeaux. De moeder is de 13-967 het nekje, zij is
van het soort van A.P. Overwater en Peter Bruinenberg. Zij heeft super resultaten
neergezet waaronder diverse eerste duifkampioenschappen. Wilt u ook slagen op de
fond, pak nu deze mooie kans.
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Koop 16 en 17:
Liefhebber: Joh.L.Bol
Voor de liefhebberinformatie zie koop 5.
Info over de te verkopen duiven:
Koop 16: komt uit vader 17-858 soort Everling/ v.d. Pasch en Broekhuizen en de
moeder is de 17-816 dit is een super duivin welke in seizoen 2018 , 17 maal prijs vloog
en zij werd duifkampioen oude duiven en duifkampioen dagfond in de vereniging. Het
soort wat we bij de moeder terugvinden in de stamboom is v.d. Pasch en C.&M.
Everling.
Koop 17: komt uit vader 16-801 soort Ooyen-Groenewegen en W.A. de Bruijn en de
moeder is de 17-750 V ook weer een topduivin van Johan. Zij vloog 4 maal de eerste
prijs in 2018!!
Resumé, meer woorden zijn denk niet nodig om op de kwaliteit van deze duiven te
wijzen.
Koop 18 en 19:
Liefhebber: Michel Terlouw Moordrecht
Michel is één van de topliefhebbers binnen Gouwe en IJssel en Afdeling 5 Zuid-Holland
op dit moment. Als kleinere liefhebber legt hij de toppers het vuur aan de schenen.
Hoogtepunten van de prestaties van de afgelopen jaren zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1e Generaal Aangewezen Samenspel Gouwe-ijssel
1e Midfond Onaangewezen Samenspel Gouwe-ijssel
1e Jonge duiven Vitesse Onaangewezen Samenspel Gouwe-ijssel
2e Jonge duiven Midfond Onaangewezen Samenspel Gouwe- ijssel
2e Jonge duiven Generaal Onaangewezen Samenspel Gouwe-ijssel
2e Mifond Afdeling 5 Rayon Oost
2e Natour Onaangewezen Samenspel Gouwe-ijssel
3e Jonge duiven Midfond Aangewezen Samenspel Gouwe-ijssel
3e Jongen duiven Generaal Aangewezen Gouwe-ijssel
3e Midfond Onaangewezen Samenspel Gouwe-ijssel
3e Midfond Aangewezen Samenspel Gouwe-ijssel
3e Keizer Midfond Afdeling 5 Rayon Oost

Michel biedt dit jaar 4 jongen aan waarvan de koop 18 en koop 19 de eerste twee zijn.
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Info over de te verkopen duiven:
Koop 18:(18-471) komt uit Michel zijn stamduivin de 09-531, de nakweek vliegt o.a.:
1e-3.902 dvn, 1e-2.573 dvn, 2e-4.297 dvn,2e-3.896 dvn, 3e-2.791 etc.
De vader is van het soort van de topper Huub Hermans uit Born.
Wat een kwaliteit komt hier in de verkoop.
Koop 19: (18-448) deze duif is een kleinkind van de topper van Michel namelijk
Simona, zij werd in 2015, 9e nationaal kampioen JD NPO en zij werd toen 1e asduif
jonge duiven midfond in Gouwe en ijssel. Sinds 2017 op de kweek bij Michel en tot die
tijd speelde zij 9 maal de 1e prijs. Ja u leest het goed 9 maal !!!!
De vader van deze koop is een zoon van Simona en de moeder stamt af van een ander
top hok namelijk van Comb. Lin met ook de beste lijnen van G&S Verkerk in de
stamboom.
U kunt hier dus de hedendaagse toplijnen ook op uw hok laten landen. Wie gaat
ervoor?
Koop 21 en 22:
Liefhebber: D. van Hofwegen.
We zijn dit jaar ook blij met de aangeboden duiven van D. van Hofwegen. Deze
liefhebber speelt in het samenspel Zuid-Holland Oost. Speelde onder andere op de
dagfond dit jaar de 1e van 1.178 duiven op Gien en de 2e prijs op chateauroux van 739
duiven in het samenspel Zuid-Holland Oost. Een hok met duiven voor de vluchten waar
kwaliteit voor vereist is dus. Zeker in het zware seizoen 2018.
Info over de te verkopen duiven:
De aangeboden duiven zijn beide ingeteeld naar de grijze Sam en het Blauw kromootje.
De doffer is 100% van het Martin van Zon soort en de duivin is het soort van Ben de
Keizer. De moeder van de aangeboden duiven was verantwoordelijk voor de hierboven
genoemde resultaten (1e Gien en 2e Chateauroux).
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Koop 24 en 25:
Liefhebber: W. Seton & zn
Deze liefhebbers houden de laatste twee jaar enorm huis op de vluchten in afdeling 5
Midden. Dit heeft geleid tot diverse teletekstnoteringen en kampioenschappen in
afdeling 5.
Dit jaar in afd 5-midden de volgende top 10 noteringen:





3e en 4e prijs pont sint maxence 5.914 duiven;
9e prijs op chateauroux 1.130 duiven;
10e Fontenay 3.558 duiven;
2e en 3e prijs Melun 2.581 duiven.

Liefhebbers die pas een paar jaar terug de focus op deze vluchten hebben gelegd. En
dan al zulke sterke resultaten. Daar moet dus kwaliteit onder de pannen zitten.
Info over de te verkopen duiven:
Deze jonge duiven kunnen direct ingezet worden voor de (winter) kweek. Het eerste
jong komt uit de duifkampioen midfond Afd 5 midden 2017 en heeft het bloed van de
topper Dennis van de Gebr. Bonte door zijn aderen stromen. De andere jonge duif heeft
de lijnen van de topper uit de omgeving W.J. Noorlander in zijn stamboom prevaleren.
Wederom weer een kans om uw hok met kampioensmateriaal te versterken.
Koop 27 en 28:
Liefhebber: C&P Otterspeer Capelle aan den IJssel
C&P Otterspeer hebben hun hok met duiven met name gebaseerd op de soorten van:
Joop Groenen, Marcel Sangers, Gebr. Bonte en sinds kort ook de lijn van M.Terlouw.
Over de laatste jaren behalen zij o.a. de volgende resultaten in groot verband:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1e onaangewezen kampioen midfond stedelijk krimpen 2015
1e aangewezen generaal (zaterdag) stedelijk krimpen 2016;
1e aangewezen generaal (zaterdag) Gouwe en IJssel Rayon A 2016
1e Duifkampioen stedelijk krimpen nalijn 2016
2e aangewezen generaal (zaterdag) stedelijk krimpen 2017
2e onaangewezen kampioen Vitesse stedelijk krimpen 2017
3e onaangewezen vitesse 1 Gouwe en IJssel Rayon 2017
3e kampioen midfond afdeling midden 2017 (zaterdag)
4e keizer midfond afdeling 5 midden 2017 (zaterdag)
4e aangewezen generaal stedelijk krimpen 2018 (Zaterdag)
5e generaal o.a. stedelijk krimpen 2017.(zaterdag)
5e aangewezen natour rayon A Gouwe en ijssel 2018
8e kampioen midfond afdeling 5 midden 2015 (zaterdag)

Tevens over 2018, twee maal 1e stedelijk in krimpen op Fontenay 931 duiven (2e in
rayon A Gouwe en IJssel) en op Quievrain 1.166 duiven (ook 1e in Rayon A Gouwe en
IJssel).
Info over de te verkopen duiven:
Koop 27 (18-948): deze jonge duif is voor 100% van het soort van M. Terlouw uit
Moordrecht. De vader is een kleinzoon van het stamkoppel van M.Terlouw.
De nazaten vliegen de volgende resultaten (tot en met 2016):
2e – 4297, 2e – 3896, 3e – 2791, 4e – 5731 ,4e – 2121, 5e – 2158, 8e – 5435, 9e – 3054
18e –
9e – 3994, 9e – 3671, 10e – 4992, 11e – 4092, 11e – 13116,14e – 12543
3361,20e – 11506, 22e – 4297,25e – 2943, 25e – 4992, 26e – 5711, 26e – 6984, 28e –
15515, 29e – 2498,30e – 10029, 31e – 7316, 34e – 19537, 34e – 12543, 38e – 3775 ,40e
– 4081,45e – 8855.
De moeder is een zus van Annabel. Annabel werd 1e asduif en 2e duifkampioen
midfond in Gouwe en IJssel. We zien in haar stamboom de lijnen van Koopman en
Poortvliet terugkomen.

Koop 28 (18-950):
Deze jonge duif komt wederom uit de topper van C&P Otterspeer namelijk de Rosa. Zij
verdiende in haar carrière 8 eerste prijzen op verenigingsniveau. Maar ook in Gouwe
en IJssel speelde zij in 2010 een eerste prijs van Duffel. Daarnaast werd ze 3e
duifkampioen sprint 2011 afdeling 5, 5e WHZB 2011 nalijn, 18e vitesse/midfond duif
WHZB 2011. De vader van dit jong komt rechtstreeks van S. Bonte. Deze doffer is een
halfbroer van Willy en zij werd over 2011 ook 7e duivin WHZB. Dit koppel is inmiddels
de ouders van vier duiven die bij elkaar zeven eerste prijzen winnen op
verenigingsniveau.

Sla uw slag.
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Koop 29 en 30:
Liefhebber: C. Broekhuizen jr.
De familie Broekhuizen zijn hedendaagse toppers in zowel Gouwe en IJssel als in de
afdeling 5. Dit jaar vloog C. Boekhuizen jr. op eigen naam en behaalde meteen al prima
resultaten. Voor deze verkoop schenkt hij twee jonge duiven. Dus als u vooruit wilt dan
is dit wederom een kans.
Info over de te verkopen duiven:
De eerste jonge duif (18-971): de vader van deze duif is 100% W.A. de Bruijn met
supers in de stamboom als: Zidane, Kleine blauwe, Tine en Vrank (5e asduif jong
nationaal TBOTB 2011). De moeder van deze duif is een kleindochter van Olympic
Hurricane van W.A. de Bruijn. Deze duif werd asduif jong Gouwe en IJssel en 3e asduif
jong nationaal. Ook deze duivin is 100% W.A.. de Bruijn.
De tweede jonge duif (18-973): de vader van deze duif heeft de lijnen van H. Kulik en
stikkers-Donkers in de stamboom.
De moeder van deze duif is ook weer een kleindochter van Olympic Hurricane van W.A.
de Bruijn. Deze duif werd asduif jong Gouwe en ijssel en 3e asduif jong nationaal. Ook
deze duivin is 100% W.A.. de Bruijn.
Koop 32 :
Liefhebber: Dirk Vuik
Dirk een liefhebber met duiven voor het sterke werk. Dat is ook niet gek met de
volgende soorten op zijn hok:
Wilt u ook een rol spelen op de fondvluchten. Hier is uw kans.
Info over de te verkopen duif:
Info over de aangeboden duif volgt tijdens de verkoop.
Koop 33 en 34:
Liefhebber: Gebr. Bonte
Deze combinatie, die zich al jaren in de kop van de uitslag laten gelden, bieden dit jaar
ook twee jonge duiven aan voor de verkoop Stedelijk Krimpen. Afgelopen seizoen
werden zij vitesse en natour kampioen binnen de vereniging en stonden zij tevens ook
bij de kampioenen in groter verband. Ze speelde ook de 1e stedelijk krimpen op
Peronne 1.042 duiven. Meerder liefhebbers zijn ook succesvol met hun duiven o.a.: W.
Seton & Zn, C&P Otterspeer, G.J. van Kooten en P&A Cornelisse.
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Info over de te verkopen duiven:
De vader van deze jongen is de 15-708 een topvlieger en topkweker en zoon van de
Dennis van Gebr. Bonte. De 15-708 speelde o.a.: 1e duffel 1.532 dvn, 2e Roye 6.051
dvn, 2e Peronne 806 dvn, 3e Quievrain 471 dvn, 4e pont st max 785 dvn, 4e quievrain
1.647 dvn en 8e peronne 4.884 dvn.
De opa van deze jongen is dus de Dennis en hij is de stamvader van het hok Bonte. Hij
vloog zelf o.a. 1e Strombeek 2.808 dvn, 2e Strombeek 5.245 dvn, 4e Peronne 1.883
dvn, 7e Creil 6.331 dvn etc. De vader van Dennis was Dark Raver van Dennis
Boelhouwer. Deze Dark Raver was weer vader van 9e asduif jong TBOTB. De moeder
van de 15-708 is top vlieg/kweekster Blue diamond en zij is moeder van miss Willy 7e
beste duivin van Nederland 2011.
De moeder van deze jongen is Evita zij won o.a. 2e duffel 151 dvn, 3e Asse Zellik 2.115
dvn, 4e Quievrain 1.337 dvn, 12e Peronne 1.355 dvn etc., zij stamt af van het soort van
Danny de Vrede en P.A. Fes. Ook bij de moeder zien we weer Blue diamond
terugkomen in de stamboom.
Dus zowel vader als moeder weten wat kopvliegen is.
Al met al toplijnen die wekelijks meestrijden voor de 1e prijs. Een super kans.
Koop 35:
Liefhebber: : G. van Eck
Wat een jaar had Govert! Wekelijks wel in de kop van de uitslag te vinden. Wat ook o.a.
resulteerde in 2e generaal o.a. en 3e keizer in het stedelijk spel krimpen 2018. Ook op
Kerkrade waren ze niet te stoppen. Een liefhebber dus met een prima hok met duiven.
Wilt u ook vooruit, hier uw kans om iets goeds te bemachtigen.
Info over de te verkopen duif:
Koop 34: 2018 – 1193058
Vader:
B15 – 6048881 De Rooie (onbevlogen)
Rechtstreeks van Jos Maris
Gaf de 16 – 1485383
 Goed gevlogen als jong
 Als jaarling 15 prijzen
 Dit vliegseizoen maar 5 keer meegedaan ( 4 prijzen waarbij 3e & 7e )
Moeder:
17-1238330
Rechtstreeks van Martin de Groot
7e Gien 671 12689 afd
2e Chateauroux 250 8444 afd
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2e Argenton s/creu 23 5841 afd
1e Chateauroux 37 3769 afd
In totaal 9 prijzen met nog 3 keer bij de eerste 10

Wat een kwaliteit ook hier weer.
Koop 37 en 38:
Liefhebber: W. Blaak
Info over de te verkopen duiven:
Ook deze jonge ambitieuze liefhebber had een super seizoen. Het is de Generaal
kampioen Rayon A Gouwe en IJssel, Stedelijk Krimpen en de Keizer Stedelijk krimpen
van het seizoen 2018. Ook hij schenkt dit jaar wederom twee jonge duiven. Sla toe en
kom ook in het bezit van deze duiven van onze Keizer in het Stedelijk spel Krimpen.
Info over de te verkopen duiven:
De vader van deze duiven was afgelopen jaar de dagfond duif die de beste prestatie
neerzette op deze discipline voor W. Blaak
Deze doffer komt van vaderskant uit de Koopman lijnen waarin Ji-Min en Magic Man in
voorkomen, van moederskant zit er bloed in van Peter van de Merwe met Joy (1e NPO
Ablis) als oma van deze duif. Hij vloog dit jaar een 1e op Chateauroux in Rayon A ( een
31e tegen 12049 duiven in sector 2) en een 8e op Argenton in Rayon A ( 105 tegen
8650 in sector 2)
De moeder, genaamd “Raketje” komt uit de bekende lijnen van Pieter Veenstra, aan
zowel moeder als vaderszijde zijn de lijnen van Mr Blue vertegenwoordigd. Aan de
moederzijde zien we ook Dolce Vita terug, een duivin van Pieter Veenstra die voor een
recordbedrag wed verkocht. “Raketje” is een allround duivinnetje gebleken die van 100
tot 600 km haar prijzen vloog.
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Koop 39 en 40:
Liefhebber: C. Broekhuizen sr
Zoals eerder gezegd over de fam. Broekhuizen uit Gouda kunnen we gerust zeggen dat
zij tot de hedendaagse toppers in Gouwe en IJssel en de afdeling 5 Zuid-Holland
behoren.
Ze hebben niet voor niets de bijnaam de mirakelmannen uit Gouda. Vele
teletekstnoteringen de afgelopen jaren en vele kampioenschappen behaalden zij.
Het soort duiven wat deze liefhebbers onder de pannen hebben is:
•
•
•
•
•
•

Gebr de Wit;
J. Riesenbos Gouda
Gebr Lugthart Gouda
Anthon v.d. Heuvel
W.A. de Bruyn
T.H. Henrich.

Ook dit jaar schenkt Cees sr weer twee jongen.
Info over de te verkopen duiven:
De eerste koop (18-979): bij de vader van deze duif zien we de volgende bekende
topduiven terugkomen: Kleine Blauwe, Favori, Zidane en Sissy. De moeder is ook weer
een 100% W.A. de Bruijn duif. Tevens vloog de moeder dit jaar 19 maal prijs in Gouwe
en IJssel, meer toelichting lijkt me niet noodzakelijk.
Koop twee (18-980): de vader is een rechtstreekse via W.A. de Bruijn, bij hem zien we
ook weer topduiven terug als: Zidane, Blue fame, Vroom en favori.
De moeder is een dochter van Koen, deze duif werd 2e asduif natour Gouwe en ijssel
en 11e beste doffer whzb nationaal in 2012.
Wilt u volgende jaren ook meestrijden in de kop van de uitslag, hier uw kans.
Koop 41 en 42:
Liefhebber: Michel Terlouw Moordrecht
Voor info over de liefhebber zie koop 18 en 19.
Info over de te verkopen duiven:
Wat een super kwaliteit wordt hier aangeboden. Ga er maar eens goed voor zitten.
Deze duiven zouden op een PIPA verkoop niet misstaan. Hier heeft u de kans om jonge
duiven uit de topper van Michel: “Simona” te bemachtigen.
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Twee jongen duiven (18-460 en 18-461) uit de hier eerder genoemde Simona. Zij werd
dus in 2015, 9e nationaal kampioen JD NPO en zij werd toen 1e asduif jonge duiven
midfond in Gouwe en IJssel. Sinds 2017 op de kweek bij Michel en tot die tijd speelde
zij 9 maal de 1e prijs. De vader van deze jonge duiven is “Karakter” deze doffer is
afkomstig van Huub Hermans Born. En is een volle broer van 21e nationaal jonge duif
kampioen NPO 2014.
Dus samenvattend topmateriaal wordt hier aangeboden. Wie o wie gaat naar huis met
deze toppers.
Koop 44:
Liefhebber: W.A. de Bruijn Reeuwijk
Ja ook deze topliefhebber brengt een jong in de verkoop voor Stedelijk Krimpen.
Jarenlang generaal kampioen in Gouwe en IJssel ook jarenlang bij afdeling 5
kampioenen en talrijke teletekstnoteringen en wat betreft de referenties een even lange
lijst. Wat een kans om hier op deze verkoop ook uit deze bron te putten. Wie wil deze
kwaliteitsversterking op de hokken?
Info over de te verkopen duif:
Meer informatie over de te verkopen duif volgt tijdens de verkoop.

DANK AAN ALLE KOPERS EN VERKOPERS
Namens bestuur Stedelijk spel Krimpen aan den IJssel
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