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Voorwoord 
 
 
Beste sportvrienden, 
 
Met trots presenteren wij de kampioenen 2019 aan u. Een grote groep liefhebbers neemt deel aan onze 
kampioenschappen, zowel provinciaal als internationaal.  
 
Dit jaar hebben wij voor de tweede maal een AS-Duif over de vluchten Barcelona en Perpignan uitgespeeld 
onder de naam: Bony Mistral AS-Duif. Hieraan doet iedereen, die op deze vluchten internationaal heeft 
ingekorfd gratis mee. Deze AS-duif competitie wordt door Bony Farma gesponsord en ook in 2020 
voortgezet. 
Het totaal aantal deelnemers dit jaar was bijna 300. Een geweldig aantal deelnemers, iets wat we bij de 
start van de Fondclub nooit hadden gedacht en natuurlijk erg trots op zijn. 
 
Al die jaren is het ons steeds weer gelukt om u een spel te bieden tegen een zeer lage inleg. Daarnaast 
vindt er ieder jaar een kampioenenhuldiging en feestavond plaats voor alle leden. Waarbij wij u voorzien 
van koffie, vlaai en een lekker buffet om de inwendige duivenliefhebber te verzorgen. 
Zonder onze sponsoren en schenkingen was dat niet mogelijk geweest. Wij zijn hen daar ook zeer 
erkentelijk voor. 
 
De vluchtwinnaars van het Provinciaal Criterium Z.L.U. en onze Pie Schurgers Award presenteren wij  met 
een reportage in deze catalogus. De reportages zijn ook op onze website geplaatst. 
 
De uitslagen van de internationale Bony-kampioenschappen staan op onze NIEUWE WEBSITE:  

 
www.fondclubmiddenlimburg.nl/ 

 
Wij hebben getracht onze website overzichtelijker en gebruiksvriendelijker te maken en daarnaast ook te 
moderniseren. Mocht u suggesties hebben voor verbeteringen van onze website, dan zijn deze van harte 
welkom! 
 
Voor onze bonnen- / jonge duiven verkoop ontvingen wij ook dit jaar weer absolute topschenkingen met 
dank aan onze schenkers! Vanaf 11-11-2019 op www.toppigeons.com 
 
Namens het bestuur nodig ik u uit bij de kampioenenhuldiging en feestavond aanwezig te zijn, zodat wij de 
kampioenen weer de eer kunnen geven die hen toekomt. 
 
Ik hoop, dat wij u allen op zaterdag 30 November a.s. mogen begroeten in Zaal Mirage te Susteren! 
 
 
Namens het Bestuur, 
 
Karel Hilkens 
Voorzitter  
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Stichting Fondclub Midden – Limburg 

Opgericht 1 januari 2001 

 

 

 

Bestuur 

Voorzitter: 
Karel Hilkens, Klein Berkelaar 4, 6101 XT Echt 
Tel. 06 – 19 46 82 37 

Secretaris: 
André Paulssen, Oevereind 96, 6116 BB Roosteren 
Tel. 046 – 439 53 34 / 06-34142152 

Penningmeester: 
Ron Merry, Olmstraat 2, 6101 BT Echt 
Tel. 0475 – 48 77 62 / 06-48872285 

Leden 

Geert Storms    Theo Daalmans 
Tel. 0475 – 55 23 13  Tel. 046-437 0579 

Lei Martens  
Tel. 06 – 20 74 69 89 

 

Correspondentie - adres: 
André Paulssen, Oevereind 96, 6116 BB Roosteren 
Tel. 046 – 439 53 34 / 06-34142152 

Website: 

www.fondclubmiddenlimburg.nl 

Info per email: 
contact@fondclubmiddenlimburg.nl 

Bankrelatie: 

Bank: Rabobank Roermond – Echt 
IBAN/Rekeningnummer: NL19 RABO 0113 1509 89 
Tenaamstelling: Stichting Fondclub Midden – Limburg 
BIC: RABONL2U 

Inschrijving K.v.K. nr. : 14131998 
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Programma feestavond en kampioenenhuldiging zaterdag 30 November 2019: 
 

16.00 uur Zaal open en ontvangst met koffie en vlaai 
16.30 uur Opening 
17.00 uur Uitreiking Extra prijzen 
  Uitreiking Sponsor prijzen 
  Huldiging Duifkampioenen 
  Huldiging Generaal Kampioen L-B-C 
  Huldiging 1e Getekende Middaglossing 
  Huldiging 1e Getekende Morgenlossing 

   Huldiging 1e Getekende Meerdaagse Fond 
  Huldiging winnaars Bony Barcelona Champions League nrs. 6 t/m 22   

   Huldiging winnaars Provinciaal Criterium Z.L.U. 
  Huldiging Super Duifkampioenen Provinciaal Criterium Z.L.U.    
  Huldiging Super Cup Provinciaal Criterium Z.L.U.    
19.00 uur Warm en koud buffet   
20.00 uur Huldiging Generaal Kampioenen 

Huldiging winnaars International Bony Barcelona Cup IBBC  
Huldiging winnaars Bony Barcelona Champions League en Internationaal  
Barcelona Masters 

21.00 uur Goochelaar Joppy 
21.30 uur Huldiging winnaars International Bony Omega 3 Cup  

Huldiging winnaars International Bony SGR Cup 
Huldiging winnaars International Bony SGR Cup 

22.00 uur RonnyRon; Muziek en entertainment 
22.30 uur Sluitingstijd bonnen / jonge duiven verkoop 
23.00 uur Huldiging Marathon Kampioen 
23.30 uur  Trekking loterij 
  

Muzikale zang en omlijsting met DJ Jos van Gestel en RonnyRon. 
 

De kampioenenhuldiging zal plaatsvinden in Café-Zaal Mirage, Stationsstraat 7, 6114 GA 
Susteren. 
 
Hoe bereikt u de feestzaal:  
Vanuit de richting Maastricht / Eindhoven:  

- Volg de A2 tot afslag 46 
- Volg de borden richting Susteren 
- Bij einde afrit rechtsaf richting Susteren 
- Na 2.3 km rijksweg oversteken 
- Na circa 150 m rechtsaf Swentiboldstraat 
- Na 60 m linksaf Feurthstraat 
- Na 120 m rechtsaf Stationsstraat 
- Na 120 m aan de linkerkant ligt café-zaal 

Mirage 
 
Parkeerplaatsen liggen op loopafstand van zaal 
Mirage. 
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Winnaars extra geld- en sponsorprijzen* 
Per categorie  sponsorprijzen is maar 1 prijs per lid te winnen  

( Als een lid al een prijs heeft, in deze categorie schuift deze door naar de eerst volgende ) 
*Geld- en sponsorprijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden en anders vervallen deze prijzen. 

 
Geldprijzen Sponsorprijzen 

 
1e prijs: € 35 10e prijs  : Beyers duivenvoer 
2e prijs: € 25 20e prijs  : Pakket cdVet  
3e prijs: € 10 30e prijs  : Versele Laga duivenvoer    

Laatste Prijs: Pakket Bony Farma 
Geldprijzen Sponsorprijzen 

Issoudun  25-5-19 
1. Dennis Veugelers – Nieuwstadt  10 Comb. J & M Duits – Eijsden  
2.  M. Gielen – Geleen  20 L. Senden – Berg en Terblijt 
3.  H. Welzen – Spaubeek  30 Cortenraad - Slangen – Meerssen  

Laatste Prijs:  J. Heijen  – Linne   
Limoges 2-6-19 

1. PH. Baadjou – Eijgelshoven  10 Comb. Berensfreise – Nieuwstadt  
2.  H. Joosten – Grathem   20 W. Weijzen – Susteren  
3.  Roy Abels – Munstergeleen  30 Roy Abels – Munstergeleen  

Laatste Prijs:  H.C.J.G. Peters – Panheel  
Montlucon 8-6-19 

1. Jo Hendriks & Zn – Nijswiller  10 Comb. Houben de Vries – Obbicht  
2.  Comb. Albers & Zn – Landgraaf  20 PH. Baadjou – Eijgelshoven 
3.  Comb. Albers & Zn – Landgraaf  30 Dennis Veugelers – Nieuwstadt  

Laatste Prijs:  Comb. Houben de Vries – Obbicht  
St. Vincent 14-6-19 

1. J. Theelen – Buggenum  10 Th. Berben – Haelen  
2.  W. Dircks – Maria Hoop  20 Comb. J. Vullers en Zn – Roggel  
3.  A. Frische – Holtum  30 Rudi Loomans – Stein  

Laatste Prijs:  Paul Clauwers – Nederweert  
Pau  ZLU 22-6-19 

1. J. Heuts – Heerlen  10 H. Van Wegberg – Echt  
2.  J. Habets – Heerlen  20 J. Straetemans – Thorn  
3.  Jos Hermens - Echt 30 Gebr. Kuypers – Neer  

Laatste Prijs:  W. Van mulken – Beek  
Bordeaux 22-6-19 

1. Kurvers de Weerd – Hulsberg  10 Kurvers de Weerd – Hulsberg  
2.  M. Cox – Stein  20 P. Stammen – Horn  
3.  J.H. Hounjet – Ransdaal  30 A.H. Van Lumich – Maria Hoop  

Laatste Prijs:  M. Van Heel – Maria Hoop  
La Souterraine  22-6-19 

1. Dennis Veugelers – Nieuwstadt  10 Dennis Veugelers – Nieuwstadt 
2.  PH. Baadjou – Eijgelshoven 20 Dennis Veugelers – Nieuwstadt 
3.  Comb. Berensfreise – Nieuwstadt  30 H. Lacroix – Beek  

Laatste Prijs:  Comb. Berensfreise – Nieuwstadt 
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Agen Oude ZLU 29-6-19 
1. F.J.H. Keybets – Landgraaf  10 E. Boots – Horst  
2.  Wil Boonen – Buggenum  20 Wil Boonen – Buggenum 
3.  J.G.J.M. Joosten – Wessen  30 W.H. Janissen – Meerssen  

Laatste Prijs:  Th Daalmans – Elsloo  
Agen Jaarlingen ZLU  29-6-19 

1. Smeets & Penris – Umond  10 J. Nijssen – Haelen  
2.  L. van Bogaert – Maastricht  20 P.Paulssen en Zn – Roosteren  
3.  Th. Berben – Haelen  30 Marc Gielen – Maasbree  

Laatste Prijs:  L. Van Bogaert – Maastricht  
Barcelona ZLU 5-7-19 

1. J. Engels – Kessel  10 Fam Jacobs – Beek  
2.  S & A Deckers – Meers  20 M. Wetenmans – Kelpen-Oler  
3.  J. Habets – Heerlen  30 G. Heijen en Zn – Gronsveld  

Laatste Prijs:  Gebr. Kuypers -Neer 
Agen 5-7-18 

1. H.C.J.G. Peters – Panheel 10 L. Grispen – Stevensweert  
2.  H. Gommans – Buggenum  20 R. Nijs – Tegelen  
3.  P. Verhoeven – Eijgelshoven  30 G. Beckers – Melick  

Laatste Prijs:  H. Pekel & Zoon – Brunssum 
Argenton  06-7-19 

1. Jo Hendriks & Zn – Nijswiller 11 H. Hermans – Born  
2.  Jo Hendriks & Zn – Nijswiller 21 John Van Heel – Maria Hoop  
3.  Jo Hendriks & Zn – Nijswiller 30 Th. Peters – Elsloo  

Laatste Prijs:   Mevr. Troisfontaine – Reijmerstok  
 

Dax 12-7-19 
1. J. Heuts – Heerlen  10 J. Stevens – Schinveld  
2.  J. Theelen – Buggenum  20 J. Stevens – Schinveld 
3.  Trio Winkens & Rothenburg – Itteren  30 Kurvers de Weerd – Hulsberg 

Laatste Prijs:  W. Dircks – Maria Hoop 
 

St Vincent ZLU 13-7-19 
1. J. Habets – Heerlen  11 Gebr. Van De Weerdt – Meerssen  
2.  Comb. Janssens Hausoul – Epen  20 J. Ruijters – Echt  
3.  J. Ruijters – Echt  30 Comb. Janssens Hausoul – Epen 

Laatste Prijs:  E.J.M. Hoedemakers – Geleen  
Marseille ZLU 19-7-19 

1. Wil Boonen – Buggenum 10 H. Joosten – Grathem  
2.  Wil Boonen – Buggenum 20 H. Martens – Geleen  
3.  H.C.J.G. Peters – Panheel 30 W.G.E.M. Schrijvers – Thorn  

Laatste Prijs:  Bree v & Zelderen – Reuver  
 

Chateauroux 21-7-19 
1. Jo Hendriks & Zn – Nijswiller 10 Gebr. Simons & Zoon – Ransdaal  
2.  Jo Hendriks & Zn – Nijswiller 21 J.H. Slabbers – Echt  
3.  Jo Hendriks & Zn – Nijswiller 30 John Van Heel – Maria Hoop 

Laatste Prijs:  A.A. Hendriks – Susteren  
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Bressols  21-7-19 
1. Michael Schmell – Huckelhoven 10 Trio Winkens & Rothenburg – Itteren 
2.  P.Paulssen en Zn – Roosteren 20 Michael Schmell – Huckelhoven 
3.  Mevr. Troisfontaine – Reijmerstok 30 L. Martens – Stein  

Laatste Prijs:  Jac Van Heel – Maria hoop 
Narbonne ZLU 29-7-19 

1. Alb. Beunen – Ohe en Laak  10 Comb. Janssens Hausoul – Epen 
2.  Mevr. Troisfontaine – Reijmerstok 20 W.H. Janissen – Meerssen 
3.  J. Stevens – Schinveld  31 W. De Vries – Sittard  

Laatste Prijs:  Michael Schmell – Huckelhoven  
Caussade 28-7-19 

1. Comb J. Vullers en Zn – Roggel  10 H.C.J.G. Peters – Panheel 
2.  R. Muijtjens – Ubachsberg  21 A.H. Van Lumich – Maria Hoop 
3.  A. Sleuters – Buchten  31 W. van Mulken – Beek  

Laatste Prijs:   A. Frische – Holtum 
Perpignan ZLU 3-8-19 

1. Beckers Willems – Sittard  10 M. Wetemans – Kelpen-Oler 
2.  M. Wetemans – Kelpen-Oler 20 J. Bouten – Neer  
3.  Gebr. Gommans – Sevenum  30 J. Martens – Stein  

Laatste Prijs:  Thei Wolfs – Maria hoop  
 

Bergerac 2-8-19 
1. H. Joosten - Grathem 11 G. Beckers – Melick 
2.  H.C.J.G. Peters – Panheel 20 J. Theelen – Buggenum 
3.  Ruud Beunen – Ohé en Laak  30 Mevr. Troisfontaine – Reijmerstok 

Laatste Prijs:  Eric  Hendrix – Helden 
Vierzon 3-8-19 

1. Jo Hendriks & Zn – Nijswiller 10 Jo Hendriks & Zn – Nijswiller 
2.  Jo Hendriks & Zn – Nijswiller 21 Gebr. Simons & Zoon – Ransdaal 
3.  Jo Hendriks & Zn – Nijswiller 30 Comb. Albers & Zn – Landgraaf 

Laatste Prijs:  G. Paulssen – Linne  
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Entertainment 2019 
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PROVINCIAAL CRITERIUM Z.L.U. 
 

PAU                                                         Sponsor: Probac – Dr. Brockamp, Boppard (D) 
 
In concours :  392 duiven 
Deelnemers :  104 
 

1. J. Heuts, Heerlen   5-1090052 
2. J. Habets, Heerlen   6-1764396 
3. W. Stiel, Arcen    6-1707310 

 
Pau-zege voor Jo Heuts uit Palemig 

 
 
Het zal ergens halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw zijn als ik met mijn vader en enige 
supporters, onder wie medeschrijver Thei Daalmans in Oud Geleen op de duiven sta te wachten vanuit 
Argenton, het is een taaie vlucht en op een gegeven moment de meldpost maar eens gepolst, nog niks 
bekend hier klinkt het aan de andere kant van de lijn! Vanaf de klep op zolder roept mijn vader: Bel ins nao 
Palemig, kieke of dao waal get is! 
 
Ondergetekende belt naar de familie Heuts waar kleinzoon Hans de telefoon opneemt, op mijn vraag naar 
eventuele meldingen van Argenton luidt het antwoord: “Hie vilt graat d’r achtste……..” 
Toen werd het even stil in Oud-Geleen. Sjang en Jo Heuts speelden toen al fenomenaal op de 
programmavluchten, met name kinderen-en kleinkinderen van de legendarische “Autowinnaar “ en zijn 
“Bleekbekduivin” vlogen toentertijd 28 (!!!)  zuivere eerste prijzen in het Groot Samenspel Heerlen. 
Enkele decennia later is het nu nog Jo die de scepter zwaait op de hokken aan het ouderlijk adres in 
Palemig, een van de oudste Heerlense wijken. Na het overlijden van vader en mentor Sjang werd de 
specialisatie gezocht en geheel overgeschakeld naar de marathonvluchten, en hier staan met name de 
middaglossingen “geel” aangestreept op de kalender. 
Broer Alex speelt enkele huizen verder ook de vluchten van de lange adem, en dit jaar speelden beide 
broers het klaar om op Dax NPO respectievelijk de 1e en 2e prijs in Sector 1 te pakken. Bovendien speelt 
Alex ook nog de 1e Nationaal van 9060 duiven. Ongelofelijk!!! 
Nu zijn Theo en ik op bezoek bij Jo omdat hij ook de 1e provinciaal Pau speelt bij de FML, tevens 4e 
Nationaal ZLU. 
 
De winnende doffer speelde vorig jaar al 41e Nationaal Pau ZLU en enkele weken later de 12e Nationaal 
Marseille ZLU. Er zitten mindere……… 
Als we zoals altijd hartelijk worden ontvangen door Jo, mogen we gelijk enkele toppers bewonderen, 
machtige doffers waar geen spatje slijt op zit. Hier in Palemig worden ze gespaart als jonge duif en jaarling. 
Sterker nog, als jonge duif zien ze helemaal geen mand, selectie gebeurt voornamelijk op gezondheid en 
later eventueel op afstamming. De jaarlingen doen de programmavluchten tot 400 kilometer en dat was 
het dan. Als tweejaarse moeten ze dan hun kunnen bewijzen.  Hier wordt met de weduwnaars aan alle 
vluchten van de fondkalender deelgenomen, de totale vliegploeg van meerjaarse weduwnaars bedraagt 
aan het begin van het seizoen ongeveer 65 doffers. Duivinnen worden nooit gespeeld, niet aan beginnen 
heeft Sjang ooit gezegd en dat wordt tot op de dag van vandaag gerespecteerd! 
 
Jo heeft een mand van 14 stuks en deze wordt meestal volgemaakt voor de vluchten met middaglossing. 
Naar de ZLU bedraagt de deelname meestal een 3-tal favorieten. Doffers die Barcelona vliegen hebben van 
te voren al de openingsklassieker uit St-Vincent achter de kiezen, dit altijd tot volle tevredenheid. De 
doffers krijgen ieder weekend hun duivin voor enkele uren te zien, voor en direct na een wedvlucht nooit. 
De toekomstige weduwnaars worden rond de 20e Maart gekoppeld, ze mogen een jong grootbrengen en 
vanaf half Mei zit de hele bups op weduwschap. De jongen van de weduwnaars zijn niet voor eigen gebruik, 
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daarvoor zitten onder de weduwnaarshokken een 40-tal kweekkoppels. Op advies van vader Sjang zaliger 
worden nog steeds de allermooiste jongen uit de betere kwekers gelijk in de kweekren gelaten. Kwestie van 
de belangrijkste bloedlijnen vastleggen, dit blijkt in de praktijk veel beter dan andere duiven bijhalen! Zo 
werden in het verleden de 1e Nationaal Montauban en de 1e Nationaal Bordeaux gelijk in de kweek gezet, 
beide bloedlijnen zitten in meerdere topduiven anno 2019. 
 
Goede duiven en een systeem dat bij je past zijn de belangrijkste pijlers voor jarenlange successen zegt Jo, 
iedereen heeft wel eens een minder jaar. Geen paniekvoetbal spelen zegt hij, blijf bij je systeem en hou 
vertrouwen in je duiven! 
De duiven worden hier zo dicht mogelijk bij de natuur gehouden, en de hokken zijn al decennia oud, op het 
oude hok van de toenmalige programmaduiven wordt ook nog steeds voortreffelijk gepresteerd en geloof 
het ons….de firma’s Sigma en Sikkens hebben hier nog geen Franc verdient… 
De basisduiven komen van gekende namen als Kurvers-de Weerd, Jan Theelen, Bram Walpot (dochter 
Samurai, 1e Nationaal Barcelona) Math Poeth-Erkens, Thei Degens, Hub Nijsten, Hub Smeets, Twan Huynen. 
Later werden er op diverse tophokken nog duiven bijgehaald en getest en als ze voldeden mochten ze 
blijven. 
 
In het seizoen trainen de weduwnaars tweemaal dagelijks. Vanaf het moment dat de rui haar intrede doet 
tot begin Maart blijven ze binnen, het roofvogelprobleem is ook hier spelbreker. 
Er wordt vrij licht gevoerd, zeker op woensdag en donderdag. Vanaf vrijdag wordt de vliegploeg voor de 
volgende week opgevoerd en de thuiskomers eten dit mee. Vanaf woensdag dan weer het lichtere voer en 
zo gaat dat het hele seizoen door. Jo gebruikt P40, pinda’s, snoepzaad etc. Ook hier niets nieuws onder de 
zon. Wel wordt tweemaal per week het hele jaar door het voer aangelengd met yoghurt, vlierbessensap, 
bakkersgist van de Boerenbond, honing en rode bieten. Dit wordt al jaren zo gedaan en er zullen er 
waarschijnlijk nog vele volgen. 
 

Medisch gezien wordt het vertrouwen in dr. 
Vincent Schroeder gelegd. Preventief wordt er 
jaarlijks gekuurd tegen wormen en parathyfus en 
natuurlijk de verplichte paramixo-enting. Vlak voor 
de vluchten boven de 800 kilometer een geelkuur 
van dr. Schroeder en daar moeten ze het mee 
doen. 
 
Het was weer gezellig toeven in Palemig waar de 
tijd schijnt te hebben stilgestaan, waar alles 
eenvoud uitstraalt en duiven graag thuis zijn. 
We zaten aan de woonkamertafel, het ging over 
van alles, ook over Jo zijn andere passie het 
wandelen. Het voelde er weer ouderwets goed. 
Vader en mentor Sjang Heuts keek vanaf een van 
de vele foto’s in de woonkamer met 
spreekwoordelijke pijp in de mond goedkeurend 
toe over de schouders van zoon Jo, zowel als 
duivenliefhebber als mens iemand van de bovenste 
plank! 
 
Graag tot gauw! 
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Agen Jaarlingen                                  Sponsor: European Pigeon Website 
 
In concours :  490 duiven 
Deelnemers :  67 
 

1. Smeets-Penris, Urmond 8-1352527 
2. L. van Bogaert, Maastricht 8-1321090 
3. Th. Berben, Haelen  8-1292884 

 

 
Goud op Agen Jaarlingen voor Smeets-Penris met “de Einzelgänger”   

 
 
We schrijven eind September 2012, Robin Smeets en zijn vrouw Brenda zijn op 15 September trotse ouders 
geworden van hun eerste zoon. Ik neem de telefoon en bel Theo op. Ik vertel hem dat ik van plan ben om 
Robin een koppel jonge duiven te brengen, als kado voor hun zoon, en om hem te helpen een hokje 
fondduiven op te bouwen. Strak plan zegt Theo, ik ga mee en neem ook een koppel duiven mee! 
De dag er na staan we in Nieuwdorp bij Robin en Brenda op de stoep, de blik in de ogen van Robin toen hij 
de duifjes in ontvangst nam zullen we niet snel vergeten. 
 
We schrijven zondagmorgen 30 Juni 2019 enen na negenen, Robin Smeets is de hokken aan het poetsen, 
nadat Piet zich even te ruste heeft gelegd, hij was toen juist in behandeling voor de door ieder gevreesde 
ziekte, die nu overwonnen lijkt! Het is al warm buiten en de de Agenvliegers hebben een zware klus te 
klaren. In Limburg is nog geen duif gemeld, oud en/of jaarling. Na het poetsen kijkt Robin op internet nog 
even naar de schaarse meldingen als in een ooghoek een duif komt aanstormen en gelijk op de klep knalt, 
het hart klopt Robin in de keel als hij ziet dat het een jaarling van Agen is, ondertussen ziet Piet alles vanaf 
het slaapkamerraam gebeuren. Het blijkt dat het de 1e melding in het NIC Echt is. Later goed voor de 
provinciale overwinning!! Als Robin het heuglijke nieuws aan Brenda vertelt wordt het hem allemaal even 
teveel en worden de ogen nat….heel begrijpelijk gezien de situatie van Piet op dat moment!  Wat wil nu het 
verhaal? De Agen overwinnaar, later “de Einzelgänger” gedoopt is een volle zoon van een van de door ons 
geschonken duiven! Zo kan het dus ook in de duivensport!  
 
Toen waren Robin en Piet nieuwelingen in het fondwereldje en 
nu anno 2019 zijn het geduchte tegenstanders geworden op de 
vluchten van het zware labeur. 
De programmaduiven hebben onlangs allemaal plaats moeten 
maken en alle pijlen zullen nu gericht worden op de 
Marathonvluchten. De laatste jaren  stijgt hun ster razendsnel. 
Enige hoogtepunten zijn: 
4e Nationale Marathon ZLU 
2e Nationaal en Internationaal Marseille ZLU met Benny Batman 
6e Nationale asduif Marseille ZLU over 3 jaar met Benny Batman 
2e Nationale asduif Barcelona over 3 jaar 2016-2017-2018 met 
Avatar 
1e provinciaal Agen jaarlingen 
1e Internationale Bony Barcelona Cup FML 2019!  
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In Urmond wordt zowel met doffers en duivinnen ten strijde getrokken, de doffers op klassiek weduwschap 
en de duivinnen op nest. De toekomstige weduwnaars worden eind Maart gekoppeld, ze trekken dan een 
jong groot en zitten dan vlak voor Issoudun op weduwschap. Ze komen dus niet meer op eieren. Op de 
eieren in April volgt dan zoals bijna overal de gebruikelijke geelkuur. De nestduivinnen worden op 
weduwschap ingespeeld en dan zodanig gekoppeld dat ze op hun eerste examen op 10 dagen broeden 
kunnen worden ingemand, Robin en Piet merken hierbij wel op dat de neststand niet echt maatgevend is. 
Een van hun beste duivinnen “Truu Ruuzel” genaamd vloog 3 x in de eerste 22 Provinciaal NPO. Eenmaal op 
weduwschap, ook op eieren van 10 dagen en ook nog eens op een klein jong. De kwaliteit van de duif zal 
altijd de doorslag blijven geven wordt hier beweerd, en wie durft hen tegen te spreken? 
 
Het liefst worden zoveel mogelijk duiven op Limoges gespeeld, het is goed als ze eens diep moeten gaan in 
de voorbereiding is hier het credo! De jaarlingen worden hier gelijk serieus aan de tand gevoeld, ze moeten 
het drieluik Limoges-Agen ZLU-Narbonne afwerken. De oude duiven worden verdeeld over de overige 
Marathonvluchten. De duiven kwamen dit jaar van Limoges moeizaam af en werden de week erna gekorfd 
op Chimay, toen ging het weer vlotjes en het vertrouwen van zowel baas en duiven bleek hersteld! 
De jonge duiven gaan zo vaak mogelijk de mand in en worden geselecteerd op fit naar huis komen en 
natuurlijke gezondheid, in principe krijgt iedere jonge duif die aan deze criteria voldoet een kans op het 
vlieghok. Piet geeft aan dat ze volgens hem een soort duiven op de (tuin)hokken hebben die zich vrij 
langzaam ontwikkelt. Als jaarling en 2-jaarse is het vaak maar matig wat presteren betreft en als 
uitgegroeide oude duif zijn ze dan wel op de afspraak. Barcelona van dit jaar is daar een duidelijk bewijs 
van, Avatar, de aanvoerder van de Barcelonaploeg van afgelopen jaren was gepromoveerd tot kweker en 
ging volgens de heren duidelijk gemist worden op de vlucht der vluchten. Drie andere weduwnaars werden 
klaargemaakt voor de Koninginnevlucht. Hopelijk een prijsje hoopte Piet van te voren. Wat blijkt? Ze 
draaien de drie krachtpatsers op tijd van 80 minuten alle drie, goed voor Nationaal de plaatsen 27-53 en 
80!! Toen stond 90% van de liefhebbers nog te wachten op de eerste duif!! 
 
Het voer wordt gehaald in het Belgische Maaseik bij Karel Leyen en is van het merk Paloma Duosport, dit 
wordt altijd gevoerd in combinatie met Gerry Plus. Als de duiven ingekorfd gaan worden voor een 
fondvlucht worden ze nog opgevoerd met pinda’s en snoepzaad. De duiven worden afzonderlijk gevoerd in 
potjes, als er iets over blijft na de maaltijd, blijft dat gewoon liggen. De duiven weten zelf wel wat ze wel en 
niet nodig hebben  aldus Piet. Wel krijgen de duiven een sap over het voer dat zelf gemaakt wordt uit rode 
bieten, sinaasappel en wortelen. Ook wordt gewerkt met Kurkuma in poedervorm, dit is een natuurlijke 
ontstekingsremmer. Het sap wordt over het voer verstrekt. De duiven trainen normaal gesproken 
tweemaal daags, maar dit jaar deden ze dat zo intensief, dat werd teruggeschakeld naar eenmaal daags, ze 
werden te licht aldus Robin, zo harden trokken ze eraan! 
Medisch gezien in April zoals al gezegd de gebruikelijke geelkuur, verder wordt er naast de verplichte enting 
tegen Paramixo alleen gekuurd tegen de pokken. Wel stelt Robin dat hij het ontzettend belangrijk vindt dat 
de koppen schoon blijven. Voor aanvang van het seizoen wordt niet standaard naar de man met de witte 
jas getrokken, mocht er iets niet in de haak zijn volgens de bazen dan wordt niet geschroomd om er dan 
wel aan de bel te trekken. Piet en Robin hebben een bijzonder enerverend en emotioneel seizoen achter de 
rug , Piet ’s strijd om weer gezond te worden stond absoluut op de eerste plaats! Daar staat tegenover dat 
bij het uitkomen van dit schrijven de hoogzwangere Brenda waarschijnlijk reeds  bevallen is van hun derde 
(klein)kind. 
 
We schrijven eind Oktober 2019, negen jaar geleden stonden kompaan Theo en ikzelf met onze mandjes bij 
Robin aan de deur met onze duifjes. Nu zitten er al duifjes van Robin en Piet op onze hokken!  
Cést la vie……………………………………………………..Cést la jeu avec la pigeons!!!  
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Agen Ouden                                                   Sponsor: DHP Cultura voor natuurlijke balans….. 

 
In concours :  716 duiven 
Deelnemers :  124 
 

1. F. Keybets, Landgraaf   6-1762474 
2. Wil Boonen, Buggenum   7-1476442 
3. W. Stiel, Arcen    6-1707376 

 
 

Frans Keybets, Landgraaf  
Glorieuze winnaar op Agen ZLU ouden 

 
Op een mooie nazomeravond heb ik afgesproken met Frans Keybets uit Nieuwenhagen. Als ik uit de auto 
stap zie ik mijn gastheer al vrolijk lachend voor het raam staan. Ik word hartelijk welkom geheten en we 
besluiten in de fraaie tuin plaats te nemen. En wat doe je dan als duivenpiet? Je kijkt waar de duivenhokken 
staan. Nou als je in de royale tuin van Frans de duivenhokken wil zien moet je goed kijken, ze staan haast 
onvindbaar in een oase van groen. 
 
Frans is duidelijk een fanatiek tuinier, vol trots toont hij me zijn vleestomaten in zijn zelfgemaakte kas, en 
het moet gezegd, het ziet er allemaal voortreffelijk uit. 
De duivenhokken gaan volledig op in het groen, je moet goed kijken waar ze naar binnen moeten. Hier 
wordt al jaren op hoog niveau gevlogen dus de duiven zullen zich er zeker op hun  gemak voelen. 
De reden van mijn bezoek is de provinciale overwinning van Frans op de loodzware Agen(oud). 
De koperen ploert draaide deze zomer overuren en op het weekend van Internationaal Agen was het 
wederom tropisch. Op de dag van lossing komen in Nederland geen duiven door en ook de dag erna 
moeten we in Limburg lang wachten op onze gevleugelde vrienden. Om 09.19 wordt het bal voor Limburg 
geopend in Urmond door Robin Smeets en Piet Penris die hun jaarling “de Einzelgänger” als een komeet 
zien aanstormen! 
 
De eerst oude duif voor het Bronsgroene laat op zich wachten tot 10.34 uur. In Nieuwenhagen heeft Frans 
Keybets net nog op internet gekeken en ziet dat er nog steeds geen Limburgse oude duif gemeld is, tijd om 
een hapje te eten zegt moeder de vrouw en Frans schuift aan tafel. Even later roept de vrouw tegen Frans  
piep-piep-piep, erg grappig zegt Frans. Maar de 1e getekende kras witpendoffer is wel degelijk over de 
antenne gelopen en bezorgt zijn baas de provinciale overwinning op deze moordende Agen. 
We hebben hier te maken een fondduif met een prima komaf. Van vaders kant zien we  Saarloos(Peieren) 
in de pedigree gekruist met VandenAbeele en van Elsacker Jespen uit Schilde. 
Van moederskant de Rambolijn van Fons van Ophuizen gekruist met Batenburg vd Merwe. We zien het 
steeds vaker, zware fond gekruist met een scheut dagfond. 
De basisduiven die de hokken in Nieuwenhagen bevolken komen vnl. van: 
Saarloos (Barracuda) via Jac van Heel, Batenburg vd Merwe, Elsacker Jespen, Fons van Ophuizen, Lei 
Rothkrans (vd Wegen), Piet Boyen, Wil Beckers, Henk Looys en Roman Kazmirczak. 
Het spelsysteem dat hier gehanteerd wordt is zowel nest als weduwschap. Op een afdeling huizen 17 
weduwnaars, meestal 11 ouden en een zestal jaarlingen. Op een ander hok zitten dan de 17 nestkoppels. 
De nestduiven worden het liefst gespeeld op eieren van 10 á 12 dagen. Frans vertelt dat zijn duivengevoel 
hem zegt om alleen maar nest te spelen, maar voorlopig zullen er nog wel weduwnaars boven 
Nieuwenhagen vliegen… 
De vliegduiven worden op 1 April gekoppeld en broeden dan  2 maal 5 dagen dus brengen geen jongen 
groot. 
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De jonge duiven zien in hun geboortejaar nooit een reismand van binnen, keuring gaat op gezondheid en 
handkeuring. Er worden een 80-tal jongen gekweekt en hiervan zijn er in September nog een 60-tal over. 
Het streven is om 19 doffers en 19 duivinnen over te houden. Eenmaal jaarling worden de duiven 
veelvuldig gelapt en meegegeven met de afdeling. Ze vliegen het normale programma en doen dan 1 
dagfondvlucht. In het verleden deden de jaarlingen Agen van de ZLU maar daar is Frans toch vanaf gestapt, 
nu vliegen de jaarlingen een morgenlossing van de afdeling Limburg. Frans redeneert niet in afstand maar 
in vlieguren. De afstand van Cahors van de afdeling en Agen  ZLU is nagenoeg gelijk maar de vlieguren zijn 
voor de meeste duiven van Agen veel hoger aldus Frans. Als de duiven eenmaal 2 jaar oud zijn moeten ze 
laten zien dat ze uit het goede hout gesneden zijn. De favoriete vluchten zijn hier de vluchten met 
morgenlossing. 
 
Na het seizoen gaan de duiven nog zo vaak mogelijk los, totdat de roofvogel dit nagenoeg onmogelijk  
maakt, dan blijft alles binnen. 
 
Het voer komt van Jo Simons, hier wordt na het 
seizoen overgeschakeld op ruimengeling (Paloma 
Rood), dit wordt ook nog gegeven tijdens de 
voorvluchten, hierna wordt overgeschakeld op 
Beyers Koopman all-in one. De duiven worden 
voor de vluchten van de waarheid opgevoerd met 
oa. hennep, wildzangzaad pinda’s etc. De duif 
neemt zelf wel wat ze op dat moment nodig heeft 
is de mening van Frans. Ook wordt Tollyamin van 
Vincent Schroeder gebruikt. 
Medisch gezien het gebruikelijke zoals de geelkuur 
op eieren. Mocht er echter iets zijn wat de baas 
niet bevalt dan wordt altijd de man met de witte 
jas geraadpleegd. Een scherp mes 365 dagen per 
jaar voorkomt veel onheil lacht Frans. 
Als het vliegseizoen voorbij is is Frans vaak terug te 
vinden op het tenniscourt, tennis is zijn andere 
grote passie, ook hiervan kan hij erg genieten zegt 
hij oprecht. Tevens is Frans voorzitter van de 
Fondclub Parkstad, een club van ongeveer 120 
leden in de Parkstad verdeelt over ongeveer 60 
dagfondspelers en 60 liefhebbers van de lange 
adem. Hier kunnen de leden de degens kruisen op 
hun favoriete vluchten. 
 
Frans nogmaals van harte gefeliciteerd met deze provinciale overwinning op een loeizware Agen.  
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Barcelona                           Sponsor: Sportblad ‘De Duif’ – Antwerpen B. 
 
In concours :  623 duiven 
Deelnemers :  129 
 

1. J. Engels, Kessel  6-1725372 
2. Anne Stollenwerk, Eschweiler 6-1012680 
3. Comb S&A Deckers  3-1539445 

 

 
Doffer “Tommy “ brengt Johan Engels de winst uit Barcelona! 

 
 
Iedere sport kent zijn hoogtepunten, zo is er de “Hoogmis” van het wielrennen in Vlaanderen, de Ronde 
van Vlaanderen . Voor voetbalfans is de finale van de Champions League wellicht de ultieme wedstrijd, en 
zo kunnen we nog tal van sportevenementen opsommen. 
Voor de duivenpieten die de vluchten van de lange adem ambiëren is Barcelona het summum. Ieder jaar 
wordt reikhalzend uitgekeken naar het eerste weekend van Juli wanneer de liefhebbers de degens kruisen 
van de monstervlucht uit de Catalaanse hoofdstad. Wekenlang worden de favoriete duiven optimaal 
voorbereid om eeuwige roem te vergaren op de vlucht der vluchten. Wie gaat er als eerste getekende de 
mand in? Hoe wordt het weer? Is dit de ideale neststand? Zijn de weduwnaars in topvorm? Velen onder 
ons hebben er slapeloze nachten van en in de onderbuik begint het te kriebelen… 
 
Eindelijk is het dan zover, de 16051 internationaal gezette duiven worden in Barcelona gelost op 
vrijdagmorgen 09.50 uur, het zal een ouderwets pittige vlucht worden en onze favorieten zullen het zeker 
niet voor niets krijgen. Op zaterdagmorgen beginnen voorzichtig de duiven te vallen op de kortere 
afstanden, de spanning stijgt naar ongekende hoogtes, tot dan toe hebben de gebroeders Rans in België de 
hoogste snelheid, al snel blijkt dat de Internationale zege hen niet meer kan ontgaan. In Nederland turen de 
melkers naar de lucht…..het kan nu ieder moment gebeuren…..stel je voor…. 
Om 14.17 klokt Wim Muller in het Zeeuwse Wilhelminadorp een van zijn weduwnaars, het spel is op de 
wagen, menig kaarsje wordt opgestoken….. 
In het Limburgse opent de combinatie Straat-Gulpen uit Vaals het bal om 14.40, rap gevolgd door andere 
meldingen in Zuid Limburg.  

 
In het Noord Limburgse Kessel heeft de 57 jarige Johan Engels 
3 favorieten richting Spanje gestuurd. Normaal wacht hij de 
duiven op met zijn sympathieke vrouw Annemiek, maar deze 
moet naar een verjaardag, en bij het vertrek zegt Johan 
gekscherend, als ik de 1e maak bel ik je wel…Johan besluit de 
meldingen nog eens te bekijken op de PC op de 
bovenverdieping. Tijdens het kijken naar de meldingen ziet hij 
in een schicht een duif langs het raam schieten…zijn hart staat 
stil, het zal toch niet waar zijn denkt hij, maar er waren ook 
duiven mee naar Agen NPO. Hals over kop naar beneden en 
met het hart in de keel ziet hij zijn favoriet van Barcelona op 
de klep zitten, even later gaat de telefoon van Annemiek over 
en ze hoort dat Johan op dat moment op de 3e plaats van de 
nationale meldlijst staat, hij heeft het dus geflikt. Klasse!! 
Uiteindelijk wordt het nationaal ZLU de 6e plek tegen 4129 
duiven, in Limburg is hij iedereen de baas.  
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Tot zijn 36e levensjaar was Johan een begenadigd voetballer en speelde hoofdklasse bij Panningen. Thuis 
vlogen wel wat sierduiven en was er ander kleinvee, maar de voetballerij was zijn passie. 
Johan kwam wel vaker bij fondvedette Jaak Willems uit Kessel over de vloer en deze zei op een gegeven 
moment: Doe die rommel toch weg, die zitten toch allemaal vol met het geel. Prompt stond Jaak in 1999 bij 
Johan op de stoep met een mandje met 5 duifjes, en van toen af aan was Johan duivenpiet! 
Een van de duifjes was van het soort van Jeu Jeurnick uit Sevenum, en uit deze duivin werd direct de  
“Vince” gekweekt, deze vloog 3 maal achter elkaar de 1e prijs in het sterke Samenspel ’08 .Nationaal 
diverse malen in de 1e 100 tegen duizenden duiven. En Johan had al snel zijn hart verpand aan de 
Marathonvluchten. 
De overwinnaar van Barcelona is “Tommy “ gedoopt, naar de veel te vroeg overleden vader van Annemiek, 
als jaarling pakte hij twee maal zijn prijs op de middaglossingen, als 2 jaarse prijs op Bergerac en Agen ZLU 
en nu pure kop op de absolute koninginnevlucht! In de afstamming zien we van vaders en moederskant een 
flinke scheut Georges Carteus in de aderen. 
 
Als jonge duif gaan ze hier in Kessel op de natour mee, de allerjongsten worden zelf nog afgericht. Eenmaal 
jaarling gingen ze tot op heden twee maal naar een middaglossing , maar in de toekomst wil Johan het 
vizier meer op de ZLU vluchten gaan richten, hij vindt de ochtendlossingen toch eerlijkere vluchten, en 
zullen de jaarlingen meer dagfondvluchten gaan doen ter voorbereiding op hun verdere carrière. Het is de 
planning om de 2 jaarse vliegers naar de vluchten Agen ZLU, Narbonne, Perpignan te sturen. Voor de 3 
jaarse en ouder wordt Barcelona het hoofddoel. Johan heeft de beschikking over 2 ploegen weduwnaars 
van elk 16 duiven, verder zitten op het tuinhok nog 12 paters die het dit jaar prima deden op 2 
middaglossingen zonder ooit een duivin te hebben gezien. Buiten het tuinhok waar ook “Tommy” op vliegt 
is er nog een garagehok, maar dit is volgens Johan bij zomers zoals de afgelopen 2 jaar veel te warm. Hier 
wordt nog over nagedacht om dit eventueel aan te passen ( lees draad ipv glas ). Het is de bedoeling om in 
de toekomst ook de dames te gaan testen, dit op nest. 
 
De oude weduwnaars komen voor het seizoen twee maal op eieren, dit om de pennenrui te stagneren. De 
jaarlingen die op hetzelfde hok zitten brengen wel een jong groot, dit om ze bakvaster te maken. Dat de 
oude weduwnaars zonder duivin zitten terwijl de jaarlingen nog een nest hebben is volgens Johan helemaal 
geen probleem, je moet het niet te moeilijk maken zegt hij! 
 
Tijdens het invliegen wordt er vrij licht gevoerd, Gerry Plus en superdieet staat dan op het menu, naar de 
verre drachten toe wordt er zwaarder gevoerd. 
In het water zit geregeld Viordrank, een kruidenelixer. Ook wordt voor belangrijke vluchten gebruik 
gemaakt van Propolisdruppels. Dit is een puur natuur product gemaakt door bijen om hun kolonie te 
vrijwaren van allerlei ziektes, Pro staat in het Grieks voor “ter bescherming van” , en polis staat voor “eigen 
vestiging of burcht”. Volgens Johan enorm goed voor de luchtwegen. 
Verder alleen de verplichte enting tegen Paramixo en een Paratyfuskuur. Verder helemaal niets, als ik 
gezond ben ga ik toch ook niet naar de dokter? Aldus Johan. 
 
In het seizoen wordt hier alles stipt op tijd gedaan, in het stille seizoen worden de teugels losser gelaten. 
Tijdens onze autorit naar Kessel toe zeiden Theo en ik nog tegen elkaar dat we benieuwd waren bij wie 
terecht zouden komen in de persoon van Johan Engels, voor ons was hij een nog vrij onbeschreven blad. 
Nou, ik kan u zeggen dat we op de terugreis onder de indruk waren van de spontaniteit en gedrevenheid 
van Johan, zijn gevoel en liefde voor dieren waren terug te zien in hun straathondje dat ze via een asiel uit 
Roemenië haalden. Zelden een hondje gezien dat zo vertrouwd was met zijn baasje, de dankbaarheid 
straalde uit de ogen van het beestje. 
 
Johan, laat de voetbalschoenen maar in de kast staan. De duivensport is erbij gebaat!!  
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St. Vincent                                    Sponsor: Café De Weegbrug - Echt 

 
In concours :  303 duiven 
Deelnemers :  71 
 

1. J. Habets, Heerlen   6-1764396 
2. Comb. Janssens-Hausoul, Epen  7-1545426 
3. Comb. Caubergh, Maastricht  5-1105299 

 
 

Jos Habets overwinnaar op St. Vincent 2019 met “de Pierre” 
 

De tweede vlucht van de internationale fondkalender wordt traditiegetrouw vervlogen uit St-Vincent. 
Nationaal streden 2692 duiven voor de prijzen waarvan 303 uit het bronsgroene. 
Mede door de wind uit noordelijke richtingen kwamen er in Nederland op zaterdagavond geen duiven door 
en moest iedereen vroeg uit de veren.  Zo ook in de Heerlense wijk Vrieheide waar Jos Habets op zijn 
favorieten zat te wachten. Op Pau maakte hij al een sterke start met 2 van de 4 in de prijzen beginnend met 
de 2e provinciaal, goed voor Nationaal de 5e prijs. De duif die voorop was van Pau werd als 2e getekende 
ingekorfd voor deze St Vincent, dit is een bijgeloof van Jos, hij korft zijn favoriete duif voor een vlucht altijd 
in als 2e getekende en nooit als 1e getekende! 
Van Pau heeft Jos zijn doffer niet zien aankomen omdat hij het hok aan het kuisen was, en nu van St 
Vincent hoorde hij hem vliegen in het donker! Om 04-56-17 loopt hij over de antenne en is daarmee de 1e 
gemelde duif in Nederland, later wordt hij alleen geklopt door de latere Internationale triomfator Ad 
Fortuin uit Strijen! Dit betekent dat “de Pierre”, vernoemd naar de vader van Jos het presteert om 2 maal 
genadeloos uit te halen! 

 Pau ZLU 5e Nationaal van 3785 duiven 
 St Vincent ZLU 2e Nationaal van 2696 duiven. 

 
Bij de FML goed voor respectievelijk zilver en goud, 
over een klasbak gesproken! 
Jos heeft wel het idee dat  “de Pierre” van beide 
vluchten enige uren in het donker gevlogen moet 
hebben. Van de 5 inkorvingen tot nu toe vliegt hij 5 
prijzen. Hij wordt gespeeld op klassiek weduwschap. 
Samen met zijn hokgenoten werd hij begin Maart 
gekoppeld , als de jongen ongeveer 15 dagen zijn en 
de doffers weer beginnen te drijven wordt de duivin 
weggenomen. Ze komen dan geen tweede keer op 
eieren, en dus zitten de doffers begin Mei op 
weduwschap. Om de pennenrui te vertragen wordt 
er vanaf de langste dag tot en met het inkorven van 
Perpignan bijgelicht tot 23.00 uur. 
 
Als de weduwnaars voldoende kilometers onder de 
vleugels hebben gaan ze naar de Marathonvluchten. 
De jaarlingen doen normaliter een fondvlucht, wie 
hiervan de baas tevreden stelt heeft zijn bak voor het 
volgend jaar verdient, voor twijfelgevallen volgt dan 
nog een tweede examen. De 2 jaarse weduwnaars 
worden duchtig aan de tand gevoeld op de Internationale klassiekers.  
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Er worden geen duiven gespeeld op vluchten met middaglossing. Jos is een voorstander van licht voeren, 
met name gerst en Zoontjes staat veel op het menu. De laatste dagen voor inkorving wordt er opgevoerd 
met Super M van Mariman, Champion Plus en SuperPower van Versele Laga. Verder wordt er gewerkt met 
snoepzaad en pinda’s.  
 
Vanwege zijn werk worden in de morgen geen duiven uitgelaten, dus hier wordt alleen ’ s avonds getraind, 
tussen 18.00 en 19.15 met gesloten kleppen. 
De koppels komen ieder weekend bij elkaar voor enkele uurtjes, bij het inkorven daarentegen wordt vaak 
alleen de schotel gegeven of helemaal niks. Kwestie van variatie en/dus motivatie. 
 
Ook de duivinnen moeten bij Jos laten zien of ze uit het goede hout gesneden zijn. De jaarling duivinnen 
vliegen hier Agen ZLU op weduwschap. Hierna krijgen ze geen fondvlucht meer om de doodeenvoudige 
reden dat het hok waar ze op gespeeld worden dan wordt ingenomen door de jonge duiven, deze worden 
trouwens alleen op de natour afgericht. 
Eenmaal twee jaar oud gaan de duivinnen dan op een klein jong naar Barcelona, deze worden daarvoor in 
Februari gekoppeld, ze brengen vervolgens 1 jong groot en worden verder ingespeeld op weduwschap. Na 
Limoges worden ze zodanig gekoppeld dat ze op een klein jong afreizen naar de Catalaanse hoofdstad. 
Deze duivinnen zitten gewoon tussen de jonge duiven en trainen hier ook mee, en als de piepers in goeden 
doen zijn trainen die geweldig en de Barcelaonaploeg traint duchtig mee!! 
Dat de jaarling duivinnen plaats moeten maken voor de jonge duiven geeft direct aan dat we hier te maken 
hebben met een vrij kleine accommodatie , die wel optimaal benut wordt en waar de duiven graag 
vertoeven, gezelligheid troef hier op de hokken in Vrieheide. 
 
De basisduiven die hier het mooie weer maken zijn voornamelijk afkomstig van de volgende hokken;  Hub 
Vrôsch Heerlen, Verweij-de Haan ( Barrylijn ), Hub en Riet Jongen, Peet Solleveld en Wiel Joosten uit 
Palemig, hier lagen vooral de duiven van Fons van Ophuizen aan de basis. 
Bij de jonge duiven vinden we altijd een scheutje appelazijn in het drinkwater, 1 lepel op een liter water. 
Voor de pokken wordt elk jaar het kwastje gehanteerd. Tevens wordt elk jaar gespoten tegen parathyfus, 
en uiteraard de verplichte enting tegen paramixo. 
Preventief wordt altijd gekuurd tegen wormen in de maand April, volgens Jos wordt dit vaak onderschat en 
kunnen wormen een grote spelbreker zijn als er topprestaties verwacht worden! 
Normaal gesproken wordt dr. Vincent Schroeder eind Mei altijd bezocht ter controle. Afgelopen jaar 
kwamen de duiven niet fit genoeg thuis van Limoges, en bij controle in Kerkrade bleek dat de duiven 
besmet waren met coccidiose en trichomonasen. Hier werd uiteraard voor gekuurd. 
 

We waren op een regenachtige zomeravond te gast bij Jos Habets in Heerlen, een gedreven liefhebber die 
zich helemaal heeft toegelegd op de vluchten met morgenlossing. Voor kampioenschappen wordt niet 
gespeeld maar Jos is er (terecht) erg trots op dat hij al een seizoen of zeven onafgebroken naar de Rodahal 
mag om een bokaal af te halen bij de ZLU, dit is voor zeer weinigen weggelegd. 
De gedrevenheid en tomeloze inzet van Jos om het beste uit zijn gevleugelde vrienden te halen heeft dit 
jaar geleid tot schitterde resultaten op de vluchten van de lange adem. 
De vliegploeg onder aanvoering van superduif de ”Pierre” heeft laten zien dat ondanks een vaak ongunstige 
ligging absolute topprestaties geleverd kunnen worden. 
Jos Habets uit Heerlen. Hier gaan we nog meer van horen!!! 
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Marseille                          Sponsor: Zaal Mirage – Susteren 
 
In concours :  719 duiven 
Deelnemers :  121 
 

1. Wil Boonen, Buggenum   8-1293545 
2. Wil Boonen, Buggenum   8-1293571 
3. H. Looys, Kerkrade   8-1325637 

 
 

“New Janske “ pakt goud op Marseille voor Wil Boonen 
 
Het is een maandagavond in September als Theo en ik in de auto stappen om af te reizen naar de Heilige 
grond van het Midden-Limburgse Buggenum. Het pittoreske plaatsje aan de linkeroever van de Maas. 
Kastelein Jan Theelen maakte hier jarenlang furore op de Marathonvluchten en hielp vele liefhebbers in het 
zadel met zijn duiven met geweldige erfelijke kwaliteiten. 
We hebben afgesproken om eerst even bij Johan, de broer van Wil binnen te wippen, hier moet nog even 
naar wat tegelwerk op zijn badkamer gekeken worden. Maar alvorens we de badkamer van binnen zien 
zitten we natuurlijk al op het duivenhok van Johan, en gelijk worden al enkele duiven gekeurd, prachtige 
duiven van het langere type met een fluwelen pluim. De types die de meeste fondliefhebbers graag zien. 
Ook bij Johan op het erf wordt al jaren keihard gespeeld op de vluchten van de lange adem, eigenlijk vrij 
logisch want ze putten beiden uit hetzelfde kweekhok. Het ene jaar krijgt Johan de even nummers en Wil 
de oneven en het volgende jaar andersom, simpel en efficiënt! 
Van hieruit gaat het verder naar het centrum van het kerkdorp, langs de kerk, dezelfde kerk waar in 1993  
de legendarische “Rikky” van Jantje Theelen langsscheerde om 33.196 duiven in het Internationale 
concours vanuit Barcelona haar wil op te leggen. 
Op een steenworp afstand van deze kerk woont sinds 2006 vrijgezel Wil Boonen, voorheen woonachtig in 
Neer waar samen met Johan en vader Loet al ijzersterk werd gevlogen onder Loet Boonen en Zonen. In 
2009 volgde Johan zijn broer naar Buggenum. 
De reden voor ons bezoek is de fabelachtige overwinning van Wil op deze machtige klassieker. In het 
Limburgse goed voor plek 1+2, Nationaal ZLU 1+3 en Internationaal de 1e plaats bij de duivinnen. Ook Johan 
doet het meer dan voortreffelijk en eist Nationaal ZLU de plekken 12+46 voor zich op. Chapeau voor beide 
broers!! 
Om even bij Wil te blijven zijn het twee jaarling duivinnen die de nationale driekleur in Buggenum deden 
wapperen. Allebei zijdezachte duivinnen van het langere type. De winnares is “New Janske “, vernoemt 
naar het nichtje van de broers. De vader van de overwinnares komt van de gekende Jan Stevens uit 
Schinveld uit de lijn van de superdoffer de “Nachtvlieger”, duiven met geweldige erfelijke kwaliteiten! De 
moeder komt via Karl Heinz Kanski, en zij is een dochter van de 1e Internationaal Agen in 2014. Dit is niet 
goed x goed maar super x super! 
 
De overwinnares zat samen met een ploegje duivinnen op een apart hokje met een ren ervoor. Deze gingen 
natuurlijk onderling paren en werden zo ook afgericht. Wil besloot deze duivinnen klaar te stomen voor de 
klassieker vanuit de Provence. Ze werden veelvuldig gespeeld met als generale repetitie La Souterraine, en 
het bewijst zich maar weer, een slechte generale geeft een goede uitvoering. La Souterraine ging niet 
volgens wens maar de verliezen waren gelukkig beperkt. Toen de duivinnen van La Souterraine 
thuiskwamen konden ze aan een nieuw nestje beginnen om op eieren van 10 a 12 dagen te worden 
ingekorfd voor Marseille. Er werden plankjes voor de zitvakjes geschroefd zodat de eieren er niet uitrolden 
en de duivinnen kregen de vrije hand met als gevolg dat in sommige nestvakjes soms wel 6 eieren lagen. 
Jaloezie tussen de dames als logisch gevolg, meerdere duivinnen wilde tegelijk broeden en dat heeft zeker 
een rol gespeeld in de geweldige stunt op deze Marseille. Tevens werden de dames in de week voor 
inkorving haast dagelijks weggebracht tot Dilsen, een goede 30 kilometer, en werden dan rond 21.15 
gelost. 
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Beide broers beschikken zoals gezegd over een gezamenlijk kweekhok waarop ongeveer 48 koppels 
gehuisvest zijn, deze worden reeds 17 December gekoppeld en ieder kweekt een 150 tal jonge duiven. Zo 
hebben ze in het volle vliegseizoen meer tijd voor beider vliegploeg. De jonge duiven worden in hun 
geboortejaar afgericht met de natour-vluchten. 
 
De duiven worden op verschillende systemen gespeeld, zo zijn de duiven voor Barcelona duivinnen op nest,  
ingemand op een jong van 2 tot 4 dagen oud, liefst niet ouder. De doffers van deze duivinnen vliegen de 
week erna op hetzelfde ( dan oudere ) jong Agen middaglossing. 
Ook wordt het traditionele weduwschap gehanteerd, waarbij de weduwnaars slechts 5 dagen op eieren 
komen.  De jaarlingen werden voor het seizoen helemaal niet gekoppeld. Beide broers hebben een 
aanzienlijke vliegploeg van ongeveer 150 jaarlingen en oude duiven in het begin van het seizoen. En 
aangezien beiden nog volop in het arbeidsproces deelnemen is dit een echte opgave! 
Beide broers hebben hokken in diverse uitvoeringen en modellen, zo zagen we het Barcelonahok dat vrij 
gesloten was, andere hokken hebben veel luchtige rennen ervoor, en op de zolder van de schuur is een 
compleet tuinhok ingebouwd! De jonge duiven moeten ongeveer dwars door een kersenboom vliegen om 
binnen te komen, in Buggenum lachen ze er hartelijk om.  Volgens beiden is het aantal duiven en de 
weersomstandigheden veelal bepalend voor de kwaliteit van de hokken en dus de vorm van de 
fondvliegers. 
 
Het voer wordt naar tevredenheid verstrekt via de firma Simons uit Ransdaal, en er gaan heel wat zakken 
doorheen op een jaar, dat kan ik u verzekeren. De basis mengelingen zijn van Simons zelf. In het seizoen 
aangevuld met Gerry Plus van Versele en VandenAbeele van Beyers, als de vluchten eraan komen worden 
ze opgevoerd met Koopman van Beyers en Garvo 4000 E, dit 3 tot 4 voederbeurten voor inkorving. Alle 
duiven worden met de lepel in hun bak gevoerd. 
Iedere dag krijgen ze 2 x daags een pinda, en als toetje geraspte kaas en geraspte pinda’s. Van biergist, 
aminozuren, mineralen etc. hebben de duiven hier nog nooit gehoord. Wel zit er 365 dagen per jaar een 
kruidenelixer in het drinkwater. We hebben onze ogen uitgekeken in Buggenum en veel gezien, alleen een 
krabber en handborstel hebben de mannen nooit gekregen van Sinterklaas, hier alles droge mest. 
Medisch gezien geen gekke dingen hier in Buggenum, een geelcapsule voor inkorving, en jaarlijks een 
enting tegen Parathyfus met Baytril. Mocht de boel niet vertrouwd worden wordt dr. Peeters uit As 
geconsulteerd, en zijn advies wordt opgevolgd. 
 
De duiven die de basis van de huidige kolonies vormen zijn:  
Ton Vorselen uit Thorn 
Janssen Hausoul Epen 
Nouwen Paesen Peer 
Schreurs Hauben uit As 
Jos Martens Stein. 
 
Het is goed toeven in de keuken bij Wil, 
waar ook fondlegende Piet Kuypers uit 
Neer is aangeschoven, onder het genot van 
een natje en een droogje wordt 
doorgemolken en een heldere maar 
kritische blik op de duivensport geworpen, 
en dit maakte het tot een prachtige 
ouderwetse melkersavond en voor we het 
weten is het al Dinsdag en moeten we 
weer verkassen richting het zuiden. 
 
Wil en Johan Boonen, mannen met een eigen benadering van hun geliefde duivensport, echte liefhebbers 
met een winnaarsmentaliteit. Ze zullen nog hoge toppen scheren op de vluchten van de lange adem, geloof 
ons maar. Tot kijk mannen. 
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Narbonne                                       Sponsor: Hilbra Spuit- en Stucadoorswerken 
 
In concours :  711 duiven 
Deelnemers :  105 
 

1. A. Beunen, Ohé en Laak  7-1462676 
2. Mevr. Troisfontaine, Reijmerstok 5-1119678 
3. J. Stevens, Schinveld   8-1345044 

 

 
 Albert Beunen wint Narbonne met de “Lady Narbonne”! 

 
 
Voor het eerst in mijn korte bestaan als stukjesschrijver voor de Fondclub moet ik twee jaar achter elkaar 
naar dezelfde liefhebber. Het is Albert Beunen gelukt om in 2018 Agen jaarlingen te winnen en afgelopen 
seizoen was Narbonne een prooi voor de man uit het prachtige Ohé en Laak. 
 
Opvallend feit is dat beide vluchten bepaald niet in het voordeel van de Limburgse liefhebbers verliepen. 
Ten opzichte van het westen van het land moesten we op beide vluchten wel veren laten. De raspaardjes 
van Albert trokken zich niks aan van het overwicht uit die hoek en trokken zelfstandig hun plan richting het 
Bronsgroene! 
 
Maar het wordt nog spannender, wat blijkt namelijk, de overwinnaar van Agen jaarlingen en de 
overwinnares van Narbonne provinciaal zijn niet alleen broer en zus maar zelfs nestpaar! 
De vader van beide cracks komt van FML bestuurder Geert Storms, met voornamelijk bloed van Albert zijn 
oude stam in de aderen. De moeder komt via onze voorzitter Karel Hilkens, via een bon van de FML zocht 
hij versterking bij Sjaak vd Velde uit Breskens.  
Het is rond kwart over acht in de avond als het bal wordt geopend  door E. Ulijn uit Waterlandskerkje, even 
later klokt Mevr. Troisfontaine in het Zuid-Limburgse Reijmerstok. Even van te voren is Albert naar binnen 
gelopen om de laatste meldingen te bekijken, als hij de melding uit het Heuvelland ziet staan weet hij dat 
het weldra moet gebeuren, hij loopt weer over het grote gazon naar de hokken en ziet zijn overwinnares 
als een speer aanstormen, om 20.35.56 loopt ze over de antenne en brengt zo het provinciale goud naar 
het Maasdorpje. 
 
In totaal wint Albert 4 prijzen van de 6 ingekorfde favorieten. “Lady Narbonne” pakt het provinciale goud, 
Nationaal ZLU knap 13e, haar zusje de 25e provinciaal en hun broer de “ Rode Agen” neemt prijs 125 voor 
zijn rekening!! Sterk staaltje! 
In totaal winnen 4 van de 6 gekorfde Narbonnevliegers hun prijs. 
 
De overwinnares in het Limburgse concours werd half Maart gekoppeld, waarna ze samen met haar doffer 
een jong mocht grootbrengen, hierna kwamen er geen eieren meer in de schotel. Vervolgens werd ze op de 
programmavluchten ingespeeld op weduwschap. Voor haar eerste krachtmeting vanuit Agen dit jaar werd 
ze ingekorfd als nestduivin op eitjes van 10 dagen, hier vliegt ze een verdienstelijke 112e prijs provinciaal,  
nationaal prijs 1199. Na thuiskomst van Agen werd ze een paar dagen apart van haar doffer gehouden, 
vervolgens werd de cyclus herhaald en werd ze op Narbonne weer ingemand op 10 dagen broeden, met 
het gekende resultaat. Tussen Agen en Narbonne vloog ze nog een Epernay van de jonge duiven. 
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Er wordt met een elftal duivinnen gevlogen op nest, meestal 3 oude en 8 jaarse. De duivinnen van 3 jaar en 
ouder vliegen Barcelona. De doffers van deze duivinnen doen de programmavluchten, meestal zijn dit late 
jongen, wie van deze nestpenners overblijft mag zich als 2-jaarse weduwnaar noemen. 
De jaarlingen die als weduwnaar worden gespeeld doen Agen ZLU oftewel het 2-luik van de afdeling 
Limburg, te weten Bergerac en Cahors. 
De overjarige weduwnaars worden gespeeld op de Internationale klassiekers. En hier zit ook een speciale 
tussen. Het is de 15-1041898, een machtige weduwnaar die dit jaar 3 maal als eerste duif arriveerde bij 
Albert. 

 60e provinciaal Limoges 
 158e nationaal Barcelona ZLU 
 184e nationaal Perpignan ZLU.  

Albert beschikt nog steeds over de oersterke 
duiven van Antoon en Lucy vd Wegen, via 
Albert Simons kwamen ze op de hokken van 
Albert, via Frans Heijnen uit Susteren kwamen 
de duiven van kastelein Jantje Theelen op de 
hokken. 
 
De jonge garde was net aan het trainen toen 
we de prestatieduiven aan het bekijken 
waren. Ik zeg tegen Albert dat ze prima 
vliegen, klopt antwoord Albert lachend, maar 
naar huis komen willen ze nog niet echt. De 
jonge garde wordt zoals bij de meeste 
fondspelers op de natour afgericht. Ook hier 
worden de duiven jaarlijks gekuurd tegen 
parathyfus, dit buiten de verplichte enting 
tegen paramixo. Voor aanvang van het 
vliegseizoen iets tegen trichomonen, dit wordt 
in het seizoen per afdeling herhaald. 
 
Hier staat het hele jaar ruimengeling van Paloma op het menu, als de vluchten van de lange adem eraan 
komen wordt de duiven mengelingen van Beyers, Versele en Mariman. Ze worden dan opgevoerd, meestal 
6 voederbeurten, in hun eigen voerpotje in hun bak. 
 
Een zaak staat als een paal boven water, de duiven van Albert Beunen trekken zich niks aan van de massa 
en trekken hun eigen plan!! Vorig jaar als jaarling was de ”Rode Agen” iedereen te snel af in het Limburgse, 
dit jaar brengt “Lady Narbonne” het provinciale goud naar de Laak. En als kers op de taart vliegt de “898 “ 
een super drieluik bij elkaar. Het is slechts een bevestiging van de geweldige duiven die hier rondvliegen. 
 
Albert Beunen, al decennia top op de vluchten van het zware labeur! 
Als ik door de baas na een paar leerzame uurtjes naar de voordeur wordt begeleid, grapt moeder de vrouw 
vanuit de woonkamer, tot ut anger jaor jong! 
Als ik de auto start en langs een glinsterende Maas wegrijdt denk ik bij mezelf, het zou me niks 
verwonderen. 
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Perpignan                           Sponsor: De Bouwsteen Stassen b.v. - Beegden 
 
In concours : 606 duiven 
Deelnemers :  91 
 

1. Beckers-Willems, Sittard  6-1776186 
2. M. Wetemans, Kelpen-Oler  6-1723337 
3. Anne Stollenwerk, Eschweiler  6-1012621 

 
Wiel en Fienny Beckers-Willems winnen afsluitingsvlucht Perpignan 

 
 
Voor onze laatste reportage van dit jaar reizen we af naar de Sittardse wijk Overhoven, ingeklemd tussen 
het prachtige centrum van Sittard en het noordelijke industrieterrein van de stad. Op de oprit komt Wiel 
Beckers ons al lachend tegemoet, morge mannen luidt de hartelijke ontvangst. Snel naar binnen want het 
regent weer eens deze natte Oktober. Als we aan de praat raken valt Wiel zijn onvervalste Kerkraadse 
dialect direct op. Als we vragen hoelang ze al in het Sittardse wonen krijgen we als antwoord : 32 jaar! 
32 jaar in Sittard en zijn eigen dialect niet verloochent, da’s knap. Ik zou het niet eens kunnen lacht Wiel 
met pretoogjes. 
 

We hebben plaats genomen in zijn duivenpaleisje van 
Wiel, hier staat de computer, diverse stoelen, het 
koffiezetapparaat en de muren hangen vol met foto’s 
van prestatieduiven. Ook de vele gewonnen bokalen 
sieren de ruimte. Maar het belangrijkste is het zicht 
op de hokken! 
Als we Wiel vragen welke van de bokalen de meeste 
emotionele waarde voor hem heeft is het antwoord 
snel gegeven. Die daar zegt Wiel, het is een vrij oude 
tinnen bokaal, verkregen bij de 1e prijs Internationaal 
Pau duivinnen 1990. Gewonnen door een vaal 
duivinnetje, ze vloog 4 maal in de 1e 100 nationaal 
glundert Wiel, ik kon haar voor veel geld verkopen 
maar besloot haar te behouden en zette haar op de 
kweek. Maar wat schetste Wiel ’s verbazing, het 
beestje kwijnde helemaal weg op het kweekhok, ze 
voelde zich er zeker niet thuis. Dus dan maar weer 
terug naar het vlieghok het jaar erna. Ze werd 
ingekorfd voor Marseille ZLU en vliegt weer rats aan 
de kop, hier kleeft wel nog een anekdote aan vast. 
Fienny komt thuis en achter bij de hokken staan een 
man of acht te passen op de duiven, maar staan ook 
de vissen in de vijver te bewonderen. Enne vraagt 
Fienny aan Wiel: al get bekent? Jao antwoord Wiel, 

ein paar duufkes gemeld keindj, ein paar pas! Fienny gaat toch maar eens polshoogte nemen op het hok en 
ziet vervolgens het vale favoriete duivinnetje op haar nestje zitten, niemand van de acht letters had haar 
zien komen!!  
 
De reden van ons bezoek is de 1e Provinciaal vanuit Perpignan. Vanwege een hevige Mistralwind  in de 
Rhônevallei op vrijdag wordt de lossing uitgesteld naar zaterdag. 4.287 Nederlandse duiven gaan er op de 
wieken, waarvan 606 uit het Bronsgroene. Ondanks de westelijke wind verschijnen de eerste rode bolletjes 
op Pipa toch aan de Franse westkust, dat voorspelt voor Limburg niet veel goeds. Later blijkt dit te kloppen. 
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Er is echter één uitzondering, de blauwe weduwnaar van Wiel en Fienny Beckers-Willems uit Overhoven, 
trouwens een machtige zachtgepluimde klasbak van het langere type. 
Deze kanjer trekt zich niks aan van de grote massa en neemt zijn eigen koers. Wellicht helemaal alleen door 
de beruchte Rhônevallei, langs de flanken van de Alpen, over de hoge heuvels van de Vogezen, langs de 
oorsprong van de Maas in de buurt van Langres, via de Belgische Ardennen weer naar beneden naar de 
Maasvallei, zal hij even voor half zeven ergens in het Zuid Limburgse de grens gepasseerd zijn, een laatste 
sprint………Wiel zit op dat moment achter een scherm in de keuken waar hij via diverse camera’s de 
kleppen in de gaten kan houden……………om 06.48 is er plotseling een duif………….”de Perpignan”heeft zijn 
eindsprint afgerond en brengt de Nationale zege naar Sittard! Provinciaal vliegt hij bijna 2 uur los, en 
Nationaal 40 minuten!!  
 
In de afstamming van de overwinnaar zien 
we veel bloed van Chris en Jaap vd Velde 
met een scheutje oud soort van Wiel. De 
huidige basis zijn nog steeds de duiven 
van het oude Steenbergse ras, Wiel kan 
de ringnummers uit de beginjaren nog 
moeiteloos opsommen. Hierbij kwamen 
via Wiel Cramers uit Grevenbicht drie 
geweldige kweekduivinnen met veel 
Theelenbloed in de aderen, de lijnen van 
de “Spirit”zijn ook nog duidelijk aanwezig. 
Verder is Wiel goed geweest met duiven 
van Thom en Ton Meuffels uit het 
naburige Einighausen, ook hier stonden 
de Theelen en vd Wegenduiven aan de basis. 
Onlangs zijn er via zoon Chris duiven bijgekomen van het beste van het beste van Jelle Jellema, met name 
de Olympic Miss Gijsje lijn.  Afwachten wat het wordt vertelt Wiel, de eerste resultaten zijn er al. 
Wiel besloot in het begin van dit seizoen dat de gehele vliegploeg op nest gespeeld zou worden, dit op 
advies van Chris. 
 
De hele boel werd op 1 Maart gekoppeld, ze mochten hun jongen zelf grootbrengen. Hierna weer 
gescheiden en vervolgens werden de duiven ingevlogen op weduwschap. Op een gegeven moment weer 
gekoppeld zodat ze op hun eerste grote klus op een nestje zouden kunnen worden ingemand.  
Om een lang verhaal kort te maken: Wiel belt half Juli met zoon Chris en zegt, jong ich geluif dat v’r verkiert 
biezig zien. De prestaties zijn helemaal niet zoals verwacht/gehoopt. De boel wordt van elkaar gezet, 
Narbonne overgeslagen. Op een gegeven moment merkt Wiel dat de kersverse weduwnaars prima 
beginnen te trainen. Vol goede moed naar Beek voor het inmanden van Perpignan…………..de rest is 
geschiedenis. 
 
Volgend jaar dus weer gewoon weduwschap, met een hokje van 8 nestduivinnen ernaast. De “Perpignan” 
zit trouwens op een tuinhokje, ingedeeld in drie afdelingen, in het middelste zitten de weduwduivinnen 
achter een rolluik de gehele week, de weduwnaars kunnen de duivinnen dus de hele week horen en 
andersom, geen probleem zegt Wiel. 
 
Het hoofddoel de komende jaren zullen de vluchten met morgenlossing worden. 
Jonge duiven moeten zo vaak mogelijk mee, liefst met de vroege reis. 
Het voer komt van Jo Simons. Hier worden de mengelingen van Simons en Beyers gevoerd, nagenoeg volle 
bak want Fienny verwend haar duiven (te) graag aldus Wiel. Verder worden ze naar de vluchten van de 
lange adem opgevoerd met Koopman all in one, snoepzaad, eivoer, Tovo en pinda’s. 
Medisch gezien de gebruikelijke geelkuur op eieren, de mest wordt opgestuurd naar Vincent Schroeder, als 
alles ok is wordt er natuurlijks niets gedaan , anders wordt er ingegrepen. Wel wordt er jaarlijks buiten de 
verplichte enting gekuurd tegen paratyfus met parastop. Bij een slecht gevoel van de baas wordt er wel 
eens iets gegeven voor de koppen. 
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Wiel geeft nogmaals duidelijk aan dat voor hem duivensport onmogelijk zou zijn zonder de hulp van Fienny, 
dan was het boek allang gesloten aldus Wiel. 
Verder komt er veel hulp van plaatsgenoot Bert Durlinger , hij richt de duiven af en is chauffeur van Wiel 
naar het NIC in Beek etc. Ook Peter Kocken uit Sittard steekt geregeld een helpende hand toe. 
Voor een nationale overwinnaar nemen we de hoed af en buigen diep……..maar voor iemand die Nationaal 
Perpignan wint met een matige gezondheid zoals die van Wiel buigen we wel drie keer!!! 
Een van harte proficiat aan het gehele team Beckers-Willems!!!!! 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
 

Tekst reportages: Lei Martens en Theo Daalmans 
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KAMPIOENEN 2019 
 
 

SUPER DUIFKAMPIOEN PROVINCIAAL CRITERIUM Z.L.U. 
Sponsor: Café – Terras – Party Service ‘De Statie’ - Maasbracht 

 
1. Jos Hermens     Echt    3-1447884  3 prijzen  2958 punten  
2. P.Paulssen en Zn   Roosteren  6-1717337  3 prijzen  2940 punten  
3. Kurvers -  De Weerd   Hulsberg  5-1082688  3 prijzen  2891 punten 
 
 

SUPER CUP PROVINCIAAL CRITERIUM Z.L.U.  
Sponsor: Noël Teuwen - Linne -Bestratingen & Groenservice 

   
1. P.Paulssen en Zn                 Roosteren    27 prijzen        25.675 punten  
2. H.Wijnands en Zn   Maastricht    26 prijzen        24.832 punten  
3. Kurvers -  De Weerd   Maastricht    26 prijzen        24.217 punten  
 
 

Duifkampioen Eendaagse Fond                                   Sponsor: Cor Reuten - Maasbracht 
 
1.  Jo Hendriks & Zn   Nijswiller  7-1545145  5 prijzen  4873 punten  
2.  Dennis Veugelers   Nieuwstadt  6-1780007  5 prijzen  4792 punten  
3.  Dennis Veugelers    Nieuwstadt  7-1524720  5 prijzen  4552 punten 
 
 

Duifkampioen Middaglossing                                                Sponsor: Duivenwereld XL - Lieren 
  
1.  R. Nijs    Tegelen  7-1481890  3 prijzen  2927 punten  
2.  R. Nijs    Tegelen  8-1271568  3 prijzen  2863 punten  
3.  W. van Mulken   Beek   6-1885642  3 prijzen  2814 punten 
 
 

Duifkampioen Morgenlossing                           Sponsor: Tegelwerken Lei Martens - Stein 
 
1.  P.Paulssen en Zn   Roosteren  6-1717337  4 prijzen  3864 punten  
2.  H.Pekel & Zoon   Brunssum  7-1500235  4 prijzen  3802 punten  
3.  Kurvers -  De Weerdt  Hulsberg  5-1082688  4 prijzen  3627 punten  
  
 

Eerst getekende Middaglossing                                                                       Sponsor: cdVet – Fürstenau 
 
1. W. van Mulken   Beek     4 prijzen  3698  punten  
2. J.H. Hounjet    Ransdaal    4 prijzen  3697  punten  
3. H. Nijsten     Geulle     4 prijzen  3652  punten 
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Eerst getekende Morgenlossing                                                             Sponsor: Jaco Technics – Genk (B) 

 
1.  P.Paulssen en zn   Roosteren    7 prijzen  6611 punten  
2.  J.Martens    Stein     6 prijzen  5770 punten  
3.  Kurvers -  De Weerd   Hulsberg    6 prijzen  5320 punten   
 
 

Eerst getekende Meerdaagse Fond                          Sponsor: van Niftrik Stoffen - Oss 
 
1.  W. van Mulken   Beek     9 prijzen     8379  punten 
2.  Kurvers -  De Weerd   Hulsberg    9 prijzen     7738  punten 
3.  J. Martens     Stein     7 prijzen     6625  punten 
 
 

Generaal Kampioen Eendaagse Fond                               Sponsor: DSZ Karel Leyen – Maaseik  
 
1.  1.  Dennis Veugelers  Nieuwstadt     12 prijzen    11.074 punten  
2.  Jo Hendriks & Zn   Nijswiller     10 prijzen      9213 punten  
3.  Comb. J.& M. Duits   Eijsden     10 prijzen      8550 punten 
 
 

Generaal Kampioen L-B-C                                                    Sponsor: Beu-Kan-Trans, Haelen 
 
1.  Roy Abels    Munstergeleen    5 prijzen  4562 punten  
2.  L. van Bogaert   Maastricht    5 prijzen  4343 punten  
3.  H. Moors     Roosteren    5 prijzen  4064 punten 
 
 

Generaal Kampioen Middaglossing                      Sponsor: Car Service Moonen – Beek (LB) 
 
1.  H.Nijsten    Geulle     10 prijzen     9145 punten  
2.  P.Stammen    Horn     10 prijzen     9073 punten  
3.  Kurvers -  De Weerd   Hulsberg       9 prijzen     7631 punten 
 
 

Generaal Kampioen Morgenlossing                      Sponsor: van Droogenbroeck – Denderleeuw (B) 
 
1.  P.Paulssen en Zn   Roosteren    17 prijzen  16.040  punten  
2.  H.Wijnands en Zn   Maastricht    17 prijzen  15.659  punten  
3.  Kurvers -  De Weerd   Hulsberg     15 prijzen  13.738  punten 
 
 
 

“Pie Schurgers Award” 2019 
Sponsor: Vera de Kruik – Loon op Zand 

 

Kurvers - De Weerd Hulsberg 
 

24 prijzen –  21.369 punten 
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Kurvers – de Weerd wint de eerste editie van de  

“Pie Schurgers Award”  
 
 
Het is begin Mei van dit jaar als we afscheid moeten nemen van onze grote vriend Pie Schurgers uit Heer. 
Na een kort ziekbed is hij ons ontvallen. Bij de meeste liefhebbers slaat dit in als een bom, de altijd 
goedgemutste en hulpvaardige Pie is er plots niet meer. Een duivenmelker in de zuiverste zin van het 
woord is niet meer onder ons. Nooit zal zijn naam meer tussen de onze staan op de uitslagen! 
Pie was tot drie maal toe de trotse winnaar van het Marathonkampioenschap van de Fondclub Midden 
Limburg en na kort overleg werd door de bestuursleden van de FML unaniem besloten, dat het 
Marathonkampioenschap voortaan de “Pie Schurgers Award” zou gaan heten, uiteraard in overleg met 
Pie’s vrouw Annie en hun 3 dochters. 
 
Het fondseizoen 2019 gaat van start en de liefhebbers zullen de degens kruisen  op de vluchten van de 
lange adem, hopende op geweldige uitslagen en klinkende kampioenschappen. En wie wil niet als eerste de 
“Pie Schurgers Award” mee naar huis nemen? Als de kruitdampen van een enerverend fondseizoen 2019 
zijn opgetrokken zullen weldra de kampioenschappen bekend gemaakt worden. Enige weken geleden belt 
me Theo op met de mededeling dat Jeanny en Lei Kurvers de winnaars zijn geworden van de “Pie Schurgers 
Award” 2019. Mijn eerste reactie is : “dit kan geen toeval zijn”. Inderdaad zegt Theo aan de andere kant 
van de lijn, toeval bestaat niet! 
 
Ik besluit om maar gelijk naar Arensgenhout te bellen om het heuglijke feit mede te delen. Jeanny neemt 
op en bij de melding van het behalen van dit kampioenschap is het even muisstil aan de andere kant van de 
lijn, wat zou Pie blij zijn geweest zegt ze. En ook Lei is even uit zijn doen, ongelofelijk is even het enige wat 
ik hoor. Pie en Lei zijn al meer dan 30 jaar gezworen vrienden en menig duifje verhuisde vanuit 
Arensgenhout naar Heer en andersom. 
 
Op een natte Oktoberavond parkeren we 
onze ( Theo’s ) auto nabij de markante 
hoeve van Jeanny en Lei, onlangs nog 
prachtig gerestaureerd aan de buitenkant. 
Ook de binnenkant ademt het verleden 
met machtige vloeren in zowel kamer als 
keuken. We worden hartelijk welkom 
geheten door Jeanny en Lei en weldra 
staat er verse koffie met Limburgse vlaai 
op tafel.  

 
Het is nu al voor de vierde (!) keer dat dit spraakmakende kampioenschap wordt ingepalmd door de 
combinatie Kurvers-de Weerd. Alle aansprekende kampioenschappen op Nationaal en Internationaal 
niveau werden eens of meerdere keren aan hun palmares toegevoegd, en ook Nationale en Internationale 
vluchtoverwinningen waren reeds hun prooi. We kunnen met recht spreken van decennia op het 
allerhoogste niveau. 
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Hier in Arensgenhout wordt met een vrij grote vliegploeg deelgenomen aan alle grote fondvluchten, van 
Limoges tot en met Perpignan wordt hier naar Raar of Beek getrokken om de sportieve strijd aan te gaan. 
Dit jaar was het aantal weduwnaars niet voldoende volgens de baas, mede als gevolg van de roofvogel en 
moest er ook een ploeg duivinnen de baan op. Deze voornamelijk jaarse en 2-jaarse duivinnen werden 
gespeeld op totaal weduwschap en dit tot volle tevredenheid. 
 

Deze vliegploeg van 27 koppels ( in 
het begin ) werden terdege 
ingespeeld op de 
programmavluchten, de duivinnen 
deden Bordeaux en Agen NPO en de 
doffers moesten de kleuren 
verdedigen op Agen ZLU en 
Bergerac. Volgend seizoen zal weer 
zo een ploeg op totaal weduwschap 
gespeeld worden. 
De hokken in Arensgenhout zijn een 
lust voor het oog, op de oude zolders 
van de schuren huizen een gedeelte 
van de weduwnaars, ook de duiven 
op totaal weduwschap worden hier 
gehuisvest. Bij de weduwnaars ligt 

ieder jaar tijdens het vliegseizoen een dikke laag erwtenstro op de vloer, minder te poetsen aldus Lei en 
prima voor het hokklimaat. Op het grote tuinhok onder de notenboom worden ook weduwnaars gespeeld, 
voor de hokken werden onlangs mooie rennen geplaatst, zodat alle weduwnaars hier in de winterdag in 
kunnen verblijven, uit laten vliegen kost dan teveel veren aldus Lei. 
 
Alle vliegduiven worden in Maart gekoppeld en brengen dan een jong groot, hierna komen ze niet meer op 
eieren, volgend jaar wordt er misschien al in Februari gekoppeld, zo kunnen de jonge duiven van 3e ronde 
nog mee op de natourvluchten. Dat is nu vaak een probleem. Lei speelt zijn jonge duiven het liefst zo vaak 
mogelijk met als afsluiting alles naar Sezanne, ze worden er zeker niet dommer van zegt hij. 
Eenmaal de boel op weduwschap trainen de weduwnaars 1x daags, als de dagen lengen en de temperatuur 
stijgt gaan ze 2x daags op de wieken, alles traint dan met geopende kleppen. De duivinnen trainen in het 
begin alleen in de avonduren, maar naarmate hun grote opdrachten naderen gaan ze ook ’s morgens los. 
Het is hier al jaren de gewoonte dat alle duiven op zondag hun partner krijgen, of ze net terugkomen van 
een vlucht of maandag of dinsdag ingekorfd worden maakt niks uit zegt Lei. Zo wordt er ook altijd Belgasol 
verstrekt op dagen van inkorving en dagen van thuiskomst, dit wordt dan gedronken door de duiven die 
meegaan op een vlucht, maar dit geld evengoed voor de thuisblijvers. 
 
Het voer komt hier al eeuwen van Jo Simons uit het naburige Ransdaal. Hier wordt Beyers gevoerd en wel 
de Galaxymengelingen. 
Dit houdt in Galaxy-rui voor de jonge garde, kweek voor de kweekduiven en de vliegduiven krijgen het hele 
seizoen Galaxy-light, alleen de duiven die aan een grote opdracht gaan deelnemen worden de laatste 5 tot 
6 voederbeurten nog extra opgevoerd met de Galaxy-Energy. Vers grit staat hier altijd ter beschikking. 
Jeanny maakt altijd een mengsel bestaande uit: 1 deel gemalen pinda’s, 1 deel snoepzaad en 1 deel 
hennepzaad. Dit krijgen ze 2 maal daags in hun woonbak, vroeger werden alle duiven in hun woonbak 
gevoerd, dit gebeurt nu in de voerbak op de vloer, toch wel makkelijker lacht Lei. De duiven die worden 
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opgevoerd krijgen de extramengeling in een dopje van een Purfles wel in hun woonbak, hier zit precies  
genoeg in verteld Jeanny. 
De pinda’s worden ieder jaar opnieuw besteld bij een kaaswinkel in Geleen, als er aan het einde van het 
vliegseizoen nog over zijn worden ze gemalen en gaan ze naar de jonge duiven. Jong geleerd is oud gedaan 
zeggen ze hier in koor. 
 
Wat betreft medische begeleiding worden hier natuurlijk de producten van compagnon Henk de Weerd 
gebruikt. Dit betekent zoals gezegd op de dag van inkorving en bij thuiskomst Belgasol in het drinkwater. Bij 
inkorving krijgen de duiven een BelgaMagic en 2 pilletjes Vitaboli opgestoken. 
 
 
Voor de luchtwegen wordt er sporadisch Ornispeciaal of Belgathai verstrekt. Verder de verplichte enting 
tegen Paramixo en de pokken. Tegen Paratyfus wordt er ieder jaar gekuurd met Parastop. In principe moet 
hier iedere duif van nature gezond kunnen blijven, het mes is hier 365 dagen per jaar uiterst scherp.  
Jeanny en Lei staan samen met kompaan Henk al jaren aan de top van de nationale fondwereld. Hier wordt 
niets aan het toeval over gelaten en ze hebben er alles voor over om hun gevleugelde vrienden in topvorm 
aan de start van een (inter)nationale klassieker te  brengen. Zeker de rol van Jeanny mogen we hierin niet 
onderschatten, beaamt ook Lei. 
 
Om de “Pie Schurgers Award” in de wacht te slepen, moet je van goeden huize komen, op alle vluchten van 
zowel middag-als morgenlossing moeten de getekende duiven hun punten verdienen, goede duiven en de 
kundige blik van de baas zijn dan onontbeerlijk! 
 
Als je dit 4 maal presteert mogen de handjes op mekaar. Grote klasse. 
Het zal een memorabele huldiging worden de 30e November daar in Susteren. 
 

 
“Pie Schurgers Award” 2019 
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INTERNATIONAL BONY CHAMPIONSHIPS 2019 
 
 

 
 
 

INTERNATIONAL BONY BARCELONA CUP 2019 
 
1.    Smeets - Penris  Urmond  NL 2 prijzen        1955,2  punten € 500 
2.    Wil Boonen  Buggenum  NL 2 prijzen        1954,4  punten € 300 
3.    Comb. S & A Deckers Meers   NL 2 prijzen        1940,7  punten € 200 
4.    H. Wijnands en Zn.  Maastricht  NL 2 prijzen        1917,9  punten € 100 
5.    Comb. Janssen - Hausoul  Epen     NL 2 prijzen        1871,1  punten € 100 
6.    Depasse - Lardenoye Wagnelée  BE 2 prijzen        1725,2  punten € 100 
7.    Van Coppenolle Luc Ouwegem  BE 2 prijzen        1725,0  punten € 100 
8.    Comb. Damen  - Hilkens  Echt   NL 2 prijzen        1678,2  punten € 100 
9.    Yvan Haelters   Maarkedal  BE 2 prijzen        1665,4  punten € 100 
10.  Hendriks Marc   Eijs   NL 2 prijzen        1651,4  punten € 100 

 
 

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE 2019 
 

1.   Depasse - Lardenoye Wagnelee   BE € 245 
2.   Smeets - Penris  Urmond  NL   € 185 
3.   H. Wijnands en Zn   Maastricht  NL   € 125 
4.   Smeets - Penris  Urmond  NL   € 110 
5.   Lieve Marc    Balen    BE    € 100 
6.   L. Roks   Standdaarbuiten  NL €   85 
7.   M. Cox   Stein   NL €   75 
8.   Mevr M. van Geel  Nieuw Vossemeer NL €   60 
9.   Smeets - Penris  Urmond  NL   €   50 
10. Saeytijdt Paul & Sven Nederbrakel  BE €   40 
11. H. Wijnands en Zn   Maastricht  NL   €   25 
12. H. Wijnands en Zn   Maastricht  NL   €   15 
13. Ledoux Gerard et fils  Rollot    FR €   15 
14. T. Daalmans   Elsloo   NL €   15 
15. H. Wijnands en Zn   Maastricht  NL   €   15 
16.  Haelters Yvan   Maarkedal  BE €  15 
17. Van Coppenolle Luc  Ouwegem  BE €   15 
18. Mevr M. van geel  Nieuw Vossemeer NL €   15 
19. Smeyter  De – Restiaen Oudenaarde-Melden  BE €   15 
20. Smeyter  De – Restiaen Oudenaarde-Melden  BE €   15 
21. Van Looy - Nieuwenhuyse  Wetteren   BE  €   15 
22. Depasse - Lardenoye Wagnelee   BE €   15 

 
 

De firma Havens schenkt aan de 
22 winnaars nog een extra prijs!  
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INTERNATIONAL BARCELONA MASTERS 2019 
Sponsor: VollebregtFlowers – Team Vollebregt, Wassenaar 

 
De BBCL deelnemer, die de vroegst geklokte 1e getekende in de internationale uitslag heeft. 

 
H.Wijnands en Zn Maastricht (NL) 

 
BONY OMEGA 3 CUP 2019 

 
1.   Comb. S & A Deckers  Meers   NL 8 prijzen        5066,6  punten € 500 
2.   L.A. Pronk   Breezand  NL 8 prijzen        4856,0  punten € 300 
3.   H. Wijnands en Zn   Maastricht  NL 7 prijzen        6013,7  punten € 200 
4.   Beckers - Willems  Sittard   NL 7 prijzen        4670,8  punten € 100 
5.   P.Paulssen en Zn  Roosteren  NL 7 prijzen        4361,9  punten € 100 
6.   Comb. Janssen - Hausoul Epen   NL 7 prijzen        3804,1  punten € 100 
7.   Mevr M. van Geel   Nieuw Vossemeer NL 7 prijzen        3145.6  punten € 100 
8.   Haelters Yvan  Maarkedal  BE 6 prijzen        4351,3  punten € 100 
9.   Meirlaen Etienne  Deurle   BE 6 prijzen        4332,7  punten € 100 
10. Johan Boonen   Buggenum  NL 6 prijzen        3972,6  punten € 100 
 
 

BONY SGR CUP 2019 
 

1.    Meirlaen Etienne  Deurle   BE        20 prijzen     13591,2   punten € 500 
2.    Dominicus Carlo  Goes   NL        20 prijzen       9419,9   punten € 300 
3.    H. Wijnands en Zn   Maastricht  NL 19 prijzen     13399,1   punten € 200 
4.    Haelters Yvan  Maarkedal  BE 19 prijzen        9856,6  punten € 100 
5.    Kurvers – de Weerd Hulsberg  NL        18 prijzen        7794,5  punten € 100 
6.    J.C. Polder    Middelharnis  NL 17 prijzen        9636,7  punten  € 100  
7.    Vogel de P.   Oude Tonge  NL        16 prijzen      10558,3  punten € 100 
8.    P.Paulssen en Zn   Roosteren   NL 16 prijzen        9474,1  punten    € 100 
9..  Johan Boonen   Buggenum  NL 16 prijzen        9346,7  punten € 100 
10  Mevr M. van Geel   Nieuw Vossemeer NL 16 prijzen        9026,9  punten € 100 
 

BONY EXTRA EREPRIJS 
 

BONY OMEGA 3 CUP & BONY SGR CUP 2019 
De best geklasseerde Nederlander over beide klassementen 

 
H. Wijnands en Zn Maastricht 

 
 

BONY MISTRAL AS-Duif 2019 
 

1.    M. Wetemans  Kelpen-Oler  NL 16-1723337 1946,8 punten 
2.    A.W.M. van Dijk  Honselersdijk  NL 15-1640393 1888,5 punten 
3.    Aerens Daniel            Drongen  BE 16-4067057 1842,9 punten 
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SUPER LOTERIJ 
 
In 2009 wonnen Harry en Corrie Vera de hoofdprijs en Harry ging op de fiets naar Loon op Zand.  
Vanaf 2010 is de hoofdprijs elk jaar een prachtige TV, maar liefst 102 cm in doorsnee. 
Zij gingen u voor als winnaars:  Jac van Heel - Maria Hoop, Piet de Jong – De Heen, Gilbert Heijnen – 
Gronsveld en Jan Straetemans – Thorn, Roger Wijnands – Maastricht, Hendriks – Nijswiller en in 2016 was 
de familie Hendrixcks – Beesel de gelukkige.  
 
In 2017 was de hoofdprijs een 
‘Teuven’-arrangement voor 2 personen. Winnaars: 
Fam. Janssens 
In 2018 was de hoofdprijs een 
Apple iPad, gewonnen door Roger Wijnands. 
Wie wordt dit jaar de gelukkige winnaar van de 
hoofdprijs of een van de vele andere prijzen? 
 
 

‘Teuven’-arrangement voor 2 personen: 
  
2 overnachtingen in ‘De Oude Schoenmakerij’ incl. 2 maal diner bij ‘Moeder de Gans’. Beide gelegen in 
Teuven, behorend tot de prachtige Belgische Voerstreek met veel natuur en wandelgelegenheden. 
 
https://www.facebook.com/DeOudeSchoenmakerij/ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moederdegans.be/ 
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Verkoop jonge duiven en bonnen  
30 November 2019 

 
Richtlijnen verkoop 

 Het startbod via internet is € 50. Voorbieden is mogelijk via Veilinghuis TopPigeons 
(www.toppigeons.nl) van 11 November 20.00 uur tot en met vrijdag 29 November 2019 om 22.00 
uur. Alle schenkingen worden tijdens de zaalverkoop ingezet met het internetbod. 

 Op het eindbod worden géén opcenten gerekend! 
 Verkoopleider: Lei Martens, tel. 06 – 20 74 69 89 
 Kooporders: 

Voor de eindverkoop kunt u een kooporder plaatsen. Dat betekent dat er telkens een bod wordt 
geplaatst in uw naam tot het door u opgegeven maximum bedrag is bereikt. Het bedrag geplaatst 
bij kooporder krijgt steeds voorrang op het bod dat in de zaal wordt gedaan. Dat betekent dat een 
kooporder van bijv. € 250 voorrang heeft tegen een in de zaal uitgebracht bod van hetzelfde 
bedrag. 

 Kooporders kunnen geplaatst worden bij de verkoopleider Lei Martens. 
Deze dienen uiterlijk vrijdag 29 November 2019 om 16.00 uur in ons bezit te zijn: 
per e-mail: lei-martens@hotmail.com  of telefonisch 06 – 20 74 69 89 

 Bezichtiging der duiven op zaterdag 30 November 2019 vanaf 17.00 uur 
 Einde verkoop: zaterdag 30 November 2019 om 22.30 uur in Zaal Mirage, Stationsstraat 14 te 

Susteren. Let op! Er vindt dit jaar geen eindverkoop op het podium plaats. We hanteren hierbij de 
regel van vele internetveilingen: wordt binnen 5 minuten voor afloop van de veiling; 22.30 uur 
nog een bod uitgebracht, dan wordt de sluitingstijd voor deze duif/bon met 5 minuten verlengd 
tot er een bod wordt uitgebracht, waar niemand binnen 5 minuten overeen biedt. 

 Eventuele transportkosten zijn voor rekening van koper. 
 

 
In deze verkoop worden o.a. jonge duiven aangeboden uit nationale en internationale winnaars, asduiven 
en winnaars van internationale kampioenschappen. Vaak gaat het om duiven, die speciaal voor de eigen 
kweek bestemd waren, maar speciaal aan Stichting Fondclub Midden – Limburg ter beschikking zijn gesteld. 
Een woord van dank aan alle schenkers. 
 
Wij hopen dat bij de aangeboden schenkingen een versterking voor uw kweekhok zit en wensen u op 
voorhand al veel succes met uw aankoop. 
 
 
 
Lei Martens 
verkoopleider 
tel. 06 – 20 74 69 89  
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Verkoop Fondclub Midden – Limburg 
 

  

Schenkingen 2019 
1 A.P. Overwater Inteelt “Late Turbo” 
2 Karl-Heinz Flachsmann (D) Inteelt “11-er” W. Roeper 
3 H. Wijnands en Zn Kind “Super Peiren” / Kleinkind “Superkweker 301” 
4 Janssens-Hausoul Kind 12e nat. Barcelona 

Zoon „Maximus“ 5 Jan Corstjens  Zoon “Maximus“ / Kleinzoon “De Piezewiet” 
6 Kurvers - de Weerd Ko van Dommelen x inteelt “Skyfall” T. Daalmans 
7 Comb. S & A Deckers Dochter van “Josje” x “dochter Brutus“ 
8 A. Saarloos en Zn  Kleinkind “Witpen Barcelona“ en “Prins Bordeaux“ 
9 Paul en Sven Saeytijdt (B) Zoon “Topkweker 10-972” 
10 Team  Vollebregt Dochter “De dure 69”, lijn van “de Baksteeen” 
11 Wil en Johan Boonen  Kleinzoon “Golden Future”, Frank Zwiers 
12 Huub Nijsten Kleindochter “Nieuwe Bandiet”, Lei Martens 
13 Smeets - Penris Kind “De Einzelganger” x zus “nieuwe Topkweekster”  
14 Jos Martens  Kind “Bellisimo”; 5e nat. Perpignan 2016 
15 Jo Heuts Kleinkind 1e nat. Bordeaux 2012 
16 Piet de Vogel Kleinkind 3 stuks As-duiven 
17 Ide Hoefs (B) Kleinkind “Sagan”, Jos Goessens 
18 H. Martens  Kind uit “De Barcelona”, 22e nat. Barcelona 
19 Gebr. Kuijpers  Kleinkind “Zoon Nachtvlieger” 
20 Theo Daalmans Zoon “Johan”, 1e nat. En 2e int. Asduif ZLU Marseille 2016-2019 
21 Jos Habets Zoon “Gloria”; 1e prov. Agen Jaarlingen en 12 nat. Barcelona 
22 H.C.J.G.. Peters Zoon 7e nat. en 20e int. Marseille 2019 
23 H. Joosten Bon jonge duif 2020 

 24 Hans Knetsch Kind 1e nat Asduif Narbonne ZLU 2012-2015 
25 Paulssen en Zn Kind uit Vader 1e Asduif Morgenloss. 2019 x dht. “Superkweker 301”  
26 Sjaak van de Velde & Zn 2 Kleinkinderen van “ ’t rooie Supertje” en “Red Bull” 
27 M. Wetemans Inteelt naar het “Super Kweekkoppel” 
28 Beckers-Willems inteelt naar de “Oude Cramers” 
29 Depasse-Lardenoye (B) Kleinkind “Zoé” en “Frazette” 
30 Poelstra en Znn Geld Sponsoring; het gemiddelde van alle schenkingen 
31 Leon Roks Bon jonge duif of koppel eieren 2020, in overleg 
32 Cor Jacobs (D) Kleindochter uit de “Stammendoffer“  
33 Joost de Smeyter-Restiaen (B) 

 
Kind “Gill”; 2e nat. Pau 2013 en Kleinkind Superkweker “Gitan“ 

34 Rolf Bender (D) Kleinkind “Rudy”, “Zoon Bliksem” en “Dolores“; Gaby Vandenabeele  
35 Jos Hermes Zoon “13-884“; Beste Limburgse ZLU duif 2019 
36 Johan Engels  Kleinkind 1e int. Pau 2006 en “Josje”; 11 x prijs ZLU 
37 
38 

Binnemans van de Weyer (B) Bon 2 jonge duiven 2020 
38 Mevlut Tekin Inteelt van “Inteelt Dax duivin”; moeder 2e int. Perpignan 
39 
40 

Hannes Droogenbroek (B) Jonge duif met bloedlijnen: “Elsie”, “New Laureaat” en “Gilbert” 
40 
41 

Yvan Haelters (B) Kind 4e nat. Perpignan x “Joost” lijn 
41 
42 

Lei Martens  Kleinkind Bandiet x lijn “Elsa” 
42 
 

Luc v Coppenolle (B) Bon koppel eieren 2020, in overleg 
43 H. Lindeberg Bon jonge duif 2020 

 44 
 

Carlo Dominicus Kleinzoon 20e nat. Pau  
 

Info en kooporders: lei-martens@hotmail.com    
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TE KOOP GESTELDE DUIVEN EN BONNEN 
 
 

Koop  1 
Schenker A.P. Overwater, Strijen 
Schenking Inteelt “Late Turbo” 

 
Het spookt dus nog steeds, daar aan de Oudendijk. Jaar na jaar worden hier kopduiven en machtige serie’s 
neergezet. 
Afstammelingen van “de Dure”, “de Levi” etc. maken nog steeds furore op de vluchten van de lange adem. 
Als de strijd op het scherpst van de snede gestreden wordt zijn de “Turbodiesels” op hun best! 
Enige uitslagen van 2019: 
 
• Pau 96-107-155-277….  12/27 
• Agen Oud 7-29….  8/21 
• Agen JL 16….   5/10 

• St-Vincent ZLU 109-125-128.. 6/25 
• Marseille  183-229….  16/39 
• Perpignan 26-32-171….  13/32 

 
Dit jaar 3e plek bij de Nationale Marathon 8 getekenden. 
In 2018 nog overwinnaar nationaal Dax, terwijl in 2014 de 1e Nationaal Agen werd binnengehaald. Verder 
vorig jaar nog trotse bezitter van asduif Barcelona over 4 jaar!! 
A.P schenkt een jonge duif 2019, ingeteeld naar de “Late Turbo”. Deze krachtpatser vloog als jaarling: 
4e Nationaal Montauban en de 31e Nationaal Bordeaux!! 
 

Koop  2 
Schenker Karl-Heinz Flachsman, Obersulm 
Schenking Inteelt “11-er” W. Roeper 

 
De Duitse eenhoksrace specialist bij uitstek. 
Een hok, dat zijn pijlen met succes richt op de eenhoksraces en daar grossiert in kop- en asduiven. Overal 
ter wereld worden hoofdprijzen binnengesleept. Dit kan natuurlijk alleen met absolute topduiven aan de 
start. 
Deze fantastische schenking van onze Duitse sportvriend spreekt wat dat betreft boekdelen.  
De schenking is een inteeltproduct naar een van de beste duiven die ooit rondgevlogen hebben, de 
wereldberoemde 11-er van W. Roeper. 
Dit vliegend wonder presteerde zonder dubbelingen: 
1e,1e,2e,2e,2e,3e,3e,4e,5e,6e,9e en 10e tegen duizenden duiven!!! 
Een volle broer van de 11-er is de “44”, hij vertegenwoordigde Duitsland op de Olympiade in Dortmund. 
Een wereldschenking. 
 

Koop  3 
Schenker H. Wijnands en Zn, Maastricht 
Schenking Kind “Super Peiren” / Kleinkind “Superkweker 301” 

 
Je hebt weleens van die hokken die nooit eens een slecht seizoen kennen. Harie en Roger Wijnands aan de 
Tongerseweg in Maastricht behoren  tot dit elitegezelschap, alhoewel we allemaal weten dat Harie ons dit 
jaar in de volle strijd van het zware fondseizoen ontvallen is .Roger heeft de rug moeten rechten en zal 
voortaan de gevleugelde atleten van de Ringhoeve zelfstandig moeten coachen. 
Ondanks alle beslommeringen werd het weer een topjaar! 
• Barcelona 33-112-116-163….  6/8 
• St Vincent ZLU 21-199-318…  5/8 
• Marseille   65-129-158….  3/4 
• Narbonne    49-70-115-137….  9/25 
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Dit resulteerde in de volgende kampioenschappen: 
ZLU: 
3e Superprestige 
5e Pyreneeëncup 
 

FML: 
2e Supercup ZLU 
2e Generaal Morgenlossing 
5e Pie Schurgers Award. 

 
Interesse in het beste van Noël Peiren x het beste van Wijnands en zoon? 
 

Koop  4 
Schenker Janssens-Hausoul, Epen 
Schenking Kind 12e nat. Barcelona 

 
Barcelona 2019 was de laatste editie die fondlegende Jean Hausoul heeft mogen meemaken, het is of zijn 
gevleugelde het wisten en nog eens extra hard van leer hebben getrokken op de vlucht der vluchten voor 
hun bazen. 
Nationaal ZLU tegen 4129 concurrenten werd het: 
15-16-35-36-83-111-160…..   14/24. 
 
Als dit een laatste eresaluut was, dan was het er een van het allerhoogste niveau!! 
Bij de Fondclub Midden Limburg winnen ze dit jaar: 
5e Supercup ZLU 
6e Bony Omega 3 Cup 
5e Internationale Barcelona Champions League. 
De schenking staat bol van Barcelonaklasse, zo is de moeder winnares van de 12e Nationaal Barcelona in 
2017. 
 

Koop  5 
Schenker Jan Corstjens, Thorn 
Schenking Zoon “Maximus“ / Kleinzoon “De Piezewiet” 

 
Sinds mensenheugenis top op de Marathonvluchten. Woonachtig in Thorn, het witte stadje, waar door 
diverse liefhebbers fondhistorie werd en wordt geschreven. 
Trotse eigenaren van  de vermaarde Cassartelli , Nationale Asduif en wondervererver! 
Ook 2019 kan weer bijgeschreven worden als een topjaar: 
 

 St  Vincent NPO Nationaal 59-596-680… 5/9 
 Bordeaux NPO Nationaal  157-243-299-331… 13/22 
 Agen NPO Nationaal 54-268-358-562…  6/7 
 Dax NPO Nationaal  35-59-153-218-226… 10/16 
 Caussade NPO Nationaal 192-305-334-352… 12/26 
 Bergerac NPO Nationaal 29-177-212-214… 11/12. 
 10e Hokkampioen NPO 
 3e Hokkampioen Wefo 
 2e en 8e duifkampioen afdeling Limburg 
 1e Marathon Wefo 
 1e Automarathon Wefo 
 1e duifkampioen Fondvrienden Limburg Brabant. 

 
De schenking is een blauwe doffer met een afstamming om van te watertanden!! 
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Koop  6 
Schenker Kurvers - de Weerd, Hulsberg 
Schenking Ko van Dommelen x inteelt “Skyfall” T. Daalmans 

 
Lei en Jeanny spelen iets klaar wat tot nu toe niemand anders gelukt is in de geschiedenis van de FML, ze 
worden voor de 4e keer Marathonkampioen, thans Pie Schurgers Award genaamd. 
Hiervoor dienen op alle disciplines van de zware fond de getekende duiven geklokt te worden. Week na 
week moet je je mannetje staan tegen de specialisten! 
De oude lijnen, aangevuld met een scheutje vers bloed doen het nog steeds prima in Arensgenhout. 
Dit resulteerde dit jaar tot de volgende kampioenschappen bij de FML: 

 1e Pie Schurgers Award 
 2e eerste getekende Meerdaagse Fond 
 3e Super duifkampioen ZLU 
 3e Supercup ZLU 

 3e Generaal Middaglossing 
 3e eerste getekende Morgenlossing 
 3e Generaal Morgenlossing 
 3e duifkampioen Morgenlossing. 

ZLU 
 Euregio 1+2 getekende  3e 
 Euregio 1 getekende  2e. 

 
Voor wie deze schenking? 
 

Koop  7 
Schenker Comb. S & A Deckers, Meers-Elsloo 
Schenking Dochter van “Josje” x “dochter Brutus“ 

 
Kampioenen van de regelmaat, ieder jaar op diverse podia terug te vinden. 
Hebben hun duivenbestand voornamelijk opgebouwd met duiven van topliefhebbers uit de regio en 
slaagden hier wonderwel mee. 
Dit jaar togen ze met 5 favorieten naar Barcelona en 4 daarvan staan op de uitslag, beginnend met de 10e 
Nationaal ZLU, verder nog een duif in de 1e honderd aan prijs 96. Grote klasse op de vlucht uit de 
Catalaanse hoofdstad! 
Dit resulteerde in diverse aansprekende kampioenschappen. 

 1e Internationale Bony Omega 3 Cup 
 2e asduif Barcelona over 3 jaar. 
 2e Gouden Barcelonaduif over 3 jaar. 
 3e Internationale Barcelona Champions League 2019. 

Toon en Sandra schenken een duivin uit topduif “Josje”, rechtstreeks Jos Martens Stein, gekoppeld aan een 
dochter van “Brutus “, 2e Nationaal Narbonne ZLU. 
 
Voor wie deze schenking van dit tophok uit de Maaskant? 
 

Koop  8 
Schenker A. Saarloos en Zn, Klaaswaal 
Schenking Kleinkind “Witpen Barcelona“ en “Prins Bordeaux“ 

 
Nergens in de gehele duivenwereld zitten meer duiven van grootmeester Noël Peiren uit het West Vlaamse 
Zedelgem als bij Arie en Bert Saarloos in Klaaswaal. 
Ze bouwden er een machtig hok duiven mee op, ontelbare kopvliegers en (inter)nationale asduiven kropen 
in Klaaswaal uit het ei! 
Enkele hoogtepunten dit jaar bij de ZLU: 

 Pau   84-132-186-211…  10/18 
 St Vincent  24-29-41-63-85…  9/14 
 Perpignan  74-161-199…   7/14 
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3e plek Pyreneeëncup ZLU. In de schenking puur prestatieduiven, met het onvolprezen Barcelonabloed van 
Noël Peiren aan de solide basis. 
 

Koop  9 
Schenker Paul en Sven Saeytijdt, Brakel (B) 
Schenking Zoon “Topkweker 10-972” 

 
Tophok uit het land van Peter van Petegem,  de “Zwarte van Brakel”. Oud winnaar van de Ronde van 
Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De duiven van Paul en Sven kunnen vergeleken worden met deze 
oerflandriën, als de mannen van de kinderen worden gescheiden staan zij op!! 
Oersterke duiven, die uitblinken onder de zwaarste omstandigheden. Zie hier enkele nieuwe parels, 
gerelateerd aan de schenking: 
 
 1* Rode Barcelona 4147807/16 -1° getekende Barcelona 2019-71/ 7301 nat-100/5104 intnat dv-
206/15981 intnat Barc 
      Kldo 4° Internationaal Barcelona-2° Internationaal duivinnen-Zilveren Vleugel 2012 
      Kldo Valen Luc vader 3° Internationaal Pau-2° Internationaal duivinnen 2010 
2*Colletje 4043357/18-21/14104jl nat -8/4584jl nat ZB1 Montlucon 
     Dochter 4235972/10 Geschelpte Libourne-Pau (vader bonschenking) 
3*Narbonneke Louis 4043365/18-37/3580 nat jl-70/5262 dv intnat-75/8284 intnat jl Narbonne 
     Kldo Prins Barcelona Team Vollebreght 
     Kldo 4235972/10 Geschelpte Libourne-Pau(vader bonschenking) 
4*Narbonne Louis 4043406/18-50/3580 nat jl-99/8284 intnat jl Narbonne 
     Klzn Prins Barcelona Team Vollebreght 
     Klzn Zwarte 4236034/12(6x 100 nat) zn van 4235972/10 Geschelpte Libourne-Pau(vader bonschenking) 
 
Bonschenking is een late doffer 2018(nog niet gekoppeld geweest) 
De vader is werkelijk een superkweker, de moeder een kleindochter van de 1e Internationaal Narbonne bij 
Luc van Coppenolle. 
 

Koop  10 
Schenker Team Vollebregt, Wassenaar 
Schenking Dochter “De dure 69”, lijn van “de Baksteeen” 

 
Wie heeft er meer asduiven van de Internationale topvluchten op de hokken zitten als deze topcombinatie? 
Alleen het beste van het beste is goed genoeg luidt hier het credo. 
 
In 2017 ging een lang gekoesterde wens in vervulling met de 1e Nationaal Marseille ZLU, dit jaar waren ze 
er weer dicht bij, op Agen ZLU Jaarlingen werden ze als 5e afgevlagd! 
Diverse (inter)nationale asduiven zijn hier de basis voor de successen, een van deze klasbakken is 
ongetwijfeld de “Baksteen”, deze krachtpatser werd in 2017 gekroond tot Nationale en Internationale 
asduif ZLU. 
 
Louis, Nico en Ruth schenken de FML een jonge duivin ingeteeld naar de “Baksteen”. 
 

Koop  11 
Schenker Wil en Johan Boonen, Buggenum 
Schenking Kleinzoon “Golden Future”, Frank Zwiers 

 
Vorig jaar schreven we dat beide broers hard aan de weg timmeren op de vluchten van de lange adem. 
Nou, in 2019 hebben ze doorgetimmerd, maar dan met een zwaardere hamer! 
Het is half Juli 2019 als de vlucht uit Marseille op de kalender staat, ook beide broers trekken naar het 
inzetlokaal met hun favorieten. Als de vlucht vervlogen is en de kruitdampen langzaam optrekken zien we 
wat voor een slagveld ze hebben achtergelaten; 
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Nationaal ZLU 1-3-12-30-46-81-118-200-211-229-242………..23/43. 
Dit is de serie de beide broers samen op papier zetten!! 
Van Barcelona, hun favoriete vlucht, was het ook al van dik hout zaagt men planken; 
Nationaal ZLU 24-59-77-139-273-389-561…..11/29. 
Dit resulteerde dit jaar in de volgende aansprekende kampioenschappen: 

 2e Internationale Bony Barcelona 
Championsleague. 

 4e asduif ZLU Perpignan 2017-2019. 

 7e 8 getekende Nationale Marathon ZLU 
 10e Internationale Bony Omega 3 Cup. 
 14e Nationale Marathon ZLU. 

 
Johan en Wil doen voor de FML een speciale schenking, bekijk de stamkaart maar eens. 
 

Koop  12 
Schenker Huub Nijsten, Geulle 
Schenking Kleindochter “Nieuwe Bandiet”, Lei Martens 

 
Good old Hub Nijsten, de voorzitter van de Wefo kende met name op de vluchten met middaglossing een 
geweldig seizoen 2019. 
Maar ook op legio andere sterk spelende hokken liggen de fondkleppers van Hub aan de basis van de 
successen. 
De duiven van Hub kunnen prima uit de voeten op de middaglossingen, maar ook op de Internationale 
klassiekers zijn het taaie tegenstanders. 
De solide basis Theelen-Cobut-Oostenrijk werpt nog steeds zijn vruchten af bij Hub en veel andere 
tophokken. De sterke prestaties van 2019 zien we terug in de gewonnen kampioenschappen. 
Wefo. 

 1e kampioenschap 1e getekende middaglossing 
 1e kampioenschap 1e + 2e getekende middaglossing 
 2e Marathonkampioen 
 2e Automarathonkampioen 
 3e Hokkampioenschap middaglossing. 

FML. 
1e Generaal kampioen middaglossing. 
 
Hub schenkt een prachtige jonge duivin. 
 

Koop  13 
Schenker Comb. Smeets-Penris, Urmond 
Schenking Kind “De Einzelganger” x zus “nieuwe Topkweekster” 

 
Robin Smeets en Piet Penris zijn de laatste jaren toegetreden tot de absolute smaakmakers van de 
Internationale klassiekers. 
Op de zwaarste vluchten onder moeilijkste omstandigheden staan ze hun mannetje. 
Spelen dit jaar de beste uitslag van heel Nederland op de Koninginneklassieker uit de Catalaanse hoofdstad, 
met 3 weduwnaars werd naar het NIC te Echt getogen. Toen de kruitdampen waren opgetrokken stonden 
de 3 favorieten op de plaatsen 27-53 en 80 tegen 4129 duiven Nationaal ZLU. Ongekende klasse!! 
Enige hoogtepunten van de laatste paar seizoenen: 
4e Nationale Marathon ZLU 
2e Nationaal + Internationaal Marseille met “Benny Batman” 
6e Nationale asduif Marseille over 3 jaar met “Benny Batman” 
2e Nationale asduif Barcelona over 3 jaar met “Avatar” 
1e Provinciaal Agen ZLU FML met “de Einzelgänger” 
1e Internationale Bony Barcelonacup. 
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Iedereen weet ondertussen wel welke topduiven in Urmond op de hokken zitten! Robin en Piet schenken 
een jonge duivin uit hun nieuwe topduif “de Einzelgänger”, de snelste duif in Limburg dit jaar op Agen ZLU, 
ook geen enkele oude duif kon hem kloppen! 
 
Bekijk de stamkaart aandachtig. Wie wil er een duif van een van de absolute revelaties van de laatste jaren? 
 

Koop  14 
Schenker Jos Martens, Stein 
Schenking Kind “Bellisimo”; 5e nat. Perpignan 2016 

 
Een van de allersterkste hokken !! 
Winnaar Internationaal Tarbes met “de Tarbes”. 
Winnaar Internationaal Marseille met “André”. 
Winnaar Internationaal Perpignan met “Helios “. 
 
We gaan hier geen opsomming meer geven van de gewonnen kampioenschappen, ga er maar vanuit dat 
Jos en Jacqueline ze toch nagenoeg allemaal een of meerdere keren gewonnen hebben! 
Jos doet een geweldige schenking uit een van zijn allerbeste vliegers, de “Bellissimo”. 
Hij stond gekoppeld aan een dochter van de “Carrera 911” van Joost de Smeyter, asduif van België over 3 
Internationale vluchten in 2017! 
Het beste van twee Internationale tophokken in één schenking. 
 
Jos schenkt dit jaar slechts enkele bonnen, hier wellicht de mooiste! 

Koop  15 
Schenker Jo Heuts, Heerlen 
Schenking Kleinkind 1e nat. Bordeaux 2012 

 
Dit jaar bezochten we Jo voor de provinciale overwinning op Pau ZLU. Nationaal goed voor de 4e prijs! 
Dezelfde doffer vloog in 2018 reeds de 41e nationaal Pau en de 12e Nationaal Marseille. Ga er maar aan 
staan! Verder speelden Jo en broer Alex het dit jaar klaar om op Nationaal Dax NPO de 1e en 2e prijs te 
spelen, ongelofelijk! 
Tevens is Jo de trotse bezitter van de beste middaglossingvlieger van afgelopen seizoen! 
De NL 2017-1508023 presteerde als volgt: 

 Bordeaux NPO 95e  2849 duiven 
 Dax           NPO  6e  1621 duiven 
 Bergerac NPO   22e  2286 duiven. 

 
Jo speelt dus de pure kop op zowel middag- als morgenlossing!! 
Ik kan me nog goed herinneren dat we Jo vroegen naar zijn beste kweeklijnen, en het antwoord luidde: “ 
oet d’r Scotty en oet d’r Bordeaux ben ich ut beste gesjlaagd ”. 
 
Bekijk de stamkaart en u weet wat voor een schenking Jo voor ons doet! 
 

Koop  16 
Schenker Piet de Vogel, Oude Tonge 
Schenking Kleinkind 3 stuks As-duiven 

 
Sinds jaar en dag een vaste waarde in het Nationale fondgebeuren. Er gaat geen jaar voorbij of Piet mag in 
de stille (!) periode de diverse (inter)nationale podia betreden om er gelauwerd te worden. 
Ook dit jaar was het weer van dik hout zaagt men planken in Oude Tonge. Hoe verder in het seizoen, hoe 
beter de diesels op stoom kwamen. Dit resulteerde weer in een serie aansprekende kampioenschappen: 
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 3e Fondkampioen ZLU 
 5e West Europese Super Marathon 
 6e Nationale Marathon ZLU 
 6e asduif St Vincent ZLU over 4 jaar 
 8e Internationale Bony SGR Cup 
 9e asduif Barcelona over 3 jaar 
 9e asduif Perpignan over 4 jaar 
 10e asduif Perpignan over 4 jaar. 

 
Een stamkaart vol asduiven is een logisch gevolg. Top!! 
 

Koop  17 
Schenker Ide Hoefs, Rekem 
Schenking Kleinkind “Sagan”, Jos Goessens 

 
We schrijven najaar 2013, we hebben najaarsvergadering bij ons clubje in Meers, er heeft zich een Belg 
opgegeven als lid. 
Zijn naam is Ide Hoefs. Bij de eerste keer inmanden zie ik hem de duiven uit de mand nemen en afgeven 
aan de inkorver. De dag erna ben ik bij mij vader in Oud Geleen en zeg tegen hem, we hebben er een echte 
bij gekregen in Meers, let maar eens op. Zelden iemand een duif zien vasthouden met zoveel gevoel! 
We schrijven Oktober 2019, Ide heeft naam gemaakt in Stein en de verre omgeving, dit jaar zelfs in heel 
Nederland door de Nationale dagfondklassieker uit Vierzon op zijn naam te schrijven van 26151 duiven! 
Hij speelt het klaar om 26 (!!!) zuivere 1e prijzen te spelen in 5 jaar tijd, en dan te  bedenken dat er aan de 
jonge garde nauwelijks aandacht wordt besteedt. 
 
Een kleine greep: 

 1e Lorris 2888 duiven 
 1e Charleville 3437 duiven 
 1e Marche 3639 duiven 
 1e Epernay 4534 duiven 

 1e Charleville 3489 duiven 
 1e Reims 3539 duiven 
 1e Sezanne NPO 19008 duiven 
 1e Vierzon Nationaal 26151 duiven 

 
Ide schenkt een jonge duif uit de lijn van de 1e Nationaal Vierzon gekoppeld aan een dochter van de 
beroemde Sagan van Jos Goessen. Wie heeft betere??? 
 

Koop  18 
Schenker H. Martens, Geleen 
Schenking Kind uit “De Barcelona”, 22e nat. Barcelona 

 
Harry en Gerda Martens drukken de laatste jaren steeds vaker de neus aan het venster op de 
Marathonvluchten. Met duiven van vnl. vriend Jo Heuts en zoon Lei is er een kwaliteitsimpuls gekomen die 
zowel kweek als vliegploeg versterkten. Met name de vluchten met morgenlossing staan hier geel 
aangestreept op de kalender. Enkele uitslagen de laatste jaren: 

 Limoges 4e van 621 duiven 
 Narbonne ZLU 7e van 3082 duiven 
 Agen ZLU 21e van 6890 duiven 
 Barcelona ZLU 22e van 4129 duiven 

 Marseille ZLU 25e van 3610 duiven 
 Perpignan  ZLU 31e van 4021 duiven 
 St Vincent ZLU 33e van 3387 duiven 
 Marseille ZLU 43e van 3320 duiven

 
Harry schenkt een jonge duif uit zijn wondervlieger “de Barcelona”. 
Kijk maar eens naar de stamkaart wat deze duif tot nu toe gepresteerd heeft, zo zitten er dus echt niet 
veel…. 
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Koop  19 
Schenker Gebr. Kuijpers, Neer 
Schenking Kleinkind “Zoon Nachtvlieger” 

 
Een van absolute grondleggers van hedendaagse Nederlandse zware fondduif! 
Over de gehele aardkloot wordt hun naam met respect en ontzag uitgesproken, wonnen zelf alles wat er te 
winnen viel.  Nationaal Barcelona en St Vincent om de belangrijkste overwinningen maar te noemen. 
Maar de onbegrensde erfelijke kwaliteiten van de Kuijpersduiven hebben hun naam nog meer glans 
gegeven. 
In de stamboom zij we de legendarische “Nachtvlieger” kort in de afstamming, Jos Martens haalde er iets 
van en ze werd wellicht zijn nieuwe stammoeder! 
Verder de oude lijnen van Antoon en Lucy vd Wegen, tegen het beste van Jelle Jellema. 
 
Wie let op? 
 

Koop  20 
Schenker Theo Daalmans, Elsloo 
Schenking Zoon “Johan”, 1e nat. En 2e int. Asduif ZLU Marseille 2016-2019 

 
Vorig jaar schreven we: “ al jaren een vaste waarde op de vluchten met ochtendlossing”. Dat heeft zich dit 
jaar weer bewaarheid, niet alleen in de Stationsstraat in Elsloo maar ook op legio andere hokken worden 
top prestaties geleverd met deze duiven aan de basis. 
En weer is er een topvlieger opgestaan uit de formidabele kweekstal. 
“Johan ”gedoopt, let maar op de 2 laatste cijfers van zijn ringnummer, dit verklaart veel. 
Deze klasbak presteerde tot nu toe: 

 9e Nationaal Marseille 2019 
 39e Nationaal Marseille 2016 
 115e Nationaal Marseille 2017 

 287e Nationaal Marseille 2018 
 7e provinciaal Cahors 2015. 

Werd hiermee gekroond tot: 
 1e asduif Marseille ZLU 2016-2019 
 2e asduif Marseille Internationaal 2016-2019 
 3e asduif Marseille ZLU 2016-2018 
 8e asduif Marseille Internationaal 2016-2018 

 
Theo schenkt een jonge duif uit deze Marseillecrack, gekoppeld tegen het beste van Jos Martens en Joost 
de Smeyter!!! 
 

Koop  21 
Schenker Jos Habets, Heerlen 
Schenking Zoon “Gloria”; 1e prov. Agen Jaarlingen en 12 nat. Barcelona 

 
Heeft dit jaar met “de Pierre” de beste ZLU vlieger van Nederland onder de pannen, deze klasbak 
presteerde: 

 5e Nationaal Pau ZLU 3785 duiven. 
 2e Nationaal St-Vincent ZLU 2696 duiven. 

Jos bezit slechts een kleine accommodatie, maar speelt oersterk op de zwaarste vluchten, wie kan zeggen 
dat hij al 7 jaar op rij naar Kerkrade mag om een bokaal af te halen? 
Jos schenkt speciaal voor de FML een jonge duif uit zijn wonderfee “Gloria”, als jaarling vliegt ze al de 1e 
prijs in het NIC Heerlerheide uit Agen, goed voor Nationaal de 354e prijs. Als 2 jaarse gaat ze naar 
Barcelona, vliegt wederom de 1e prijs in het NIC Heerlerheide, nu goed voor de 21e Nationaal ZLU 
Barcelona en 23e Internationaal Barcelona! 
 
Wie is op zoek naar Barcelona prestatieduiven? 
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Koop  22 
Schenker H.C.J.G. Peters 
Schenking Zoon 7e nat. en 20e int. Marseille 2019 

 
Een van de allersterkste hokken van Nederland in 2019. 
Ongekend sterk op alle disciplines! 
Met een duivenbestand dat is opgebouwd met duiven van de volgende hokken werd dit klaargespeeld: 
Het basishok is dat van Barcelonaspecialisten fam. Van Houten uit Ijsselstein, verder Gerard van Tuijl, gebr. 
Saya, Jos Martens, Toon en Sandra Deckers en het oude Aardensoort via Koos Boogaard uit Roosendaal. 

 Resultaten 2019 ( Nationaal). 
 Marseille ZLU 2735 duiven  7-115  2/5 
 Cahors NPO    2046 duiven  17-20-71… 5/7 
 Bordeaux NPO 5048 duiven  13-16…  8/9 
 Bergerac NPO 5041 duiven  6-55…  6/8 
 Agen NPO    4474 duiven  8-124…  7/21 
 St Vincent NPO 2967 duiven  53-82  2/5 
 Dax NPO  2777 duiven   121-146… 3/5. 

Over een geweldig jaar gesproken! 
Dit leidde dit jaar tot de volgende kampioenschappen: 

 1e Hokkkampioen middaglossing afdeling Limburg 
 5e Gouden Barcelonaduif ZLU over 3 jaar. 
 11e onaangewezen Nationale Marathon. 

Herry schenkt een jonge doffer uit de 7e Nationaal Marseille.

Koop  23 
Schenker H. Joosten, Grathem 
Schenking Bon jonge duif 2020 

 
Een van de sterkste hokken van Limburg over vele jaren, heeft door de jaren een kweekhok opgebouwd 
waar menige kopvlieger en asduif uit het ei zijn gekropen. 
In het verleden reeds overwinnaar van Nationaal St Vincent. 
Onlangs nog overwinnaar van de Nationale Marathon ZLU! 
Dit jaar provinciaal overwinnaar van Limoges jaarlingen afdeling Limburg, goed voor een 2e plek in het 
totale konvooi. 

 Nationaal Marseille ZLU dit jaar: 8-27-254…. 

Tevens eigenaar van de 3e Nationale asduif Marseille over 3 jaar. 
De laatste vlucht van dit seizoen uit Bergerac werd spectaculair afgesloten: 

 Provinciaal 1-11-82…..7/19.  

Dus 2x een 1e prijs provinciaal dit jaar! 
 
Hub schenkt voor ons een koppel jonge duiven uit de kwekers in overleg. 
Wie gaat naar Grathem voor versterking? 
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Koop  24 
Schenker Hans Knetsch, Katwijk aan de Rijn 
Schenking Kind 1e nat Asduif Narbonne ZLU 2012-2015 

 
Een van de trouwste schenkers aan de Fondclub Midden Limburg. Een hok dat bol staat van duiven met 
uitzonderlijke erfelijke kwaliteiten. 
In het verleden was Hans overwinnaar van Nationaal Narbonne ZLU, Hugo Batenburg was er als de kippen 
bij en kocht deze Narbonnewinnaar, deze werd in Klaaswaal al snel vader van “Miss Cahors”, 1e Nationaal 
Cahors van 22264 duiven. 
Legio zijn de hokken waar hard wordt gepresteerd met Knetschduiven aan de basis. 
Hans doet een fantastische schenking, een jong rechtstreeks uit zijn asduif Narbonne. Nationaal asduif ZLU 
Narbonne over 4 jaar! 
 
Bekijk de stamkaart aandachtig en doe uw voordeel. 
 

Koop  25 
Schenker Paulssen en Zn, Roosteren 
Schenking Kind uit Vader 1e Asduif Morgenloss. 2019 x dht. “Superkweker 301” 

 
Een van de absolute tophokken in het seizoen 2019. Met de solide basis van Albert Simons ( vd Wegen), 
Gijs Dolleweerd, Nouwen-Paesen ,Harry en Roger Wijnands en Roger Florizoone werd duchtig aan de boom 
geschud. 
In het verleden al trotse bezitters van: 
1e Internationale asduif ZLU vluchten 
1e Internationale asduif Barcelona over 5 jaar 
1e Nationale asduif Marseille over 5 jaar…… 
Dit jaar op de ZLU: 

 Pau 3785 d.  608-810  2/6 
 Agen Oud 5214 d. 909-1153  2/13 
 Agen JL 3970 d.  360-440-487…..  8/18 
 Barcelona 4129 d. 504-961-1009  3/8 
 St Vincent 2696 d. 23-96-496…  5/5 
 Marseille 2735 d. 31-69-103-144… 7/10 
 Narbonne jl 8284. 190-536-537…  8/14 
 Perpignan 4283 d. 370-420-481…  4/9 

Ze grossieren dit jaar in kampioenschappen, hier een greep: 

 1e Super Cup ZLU FML 
 1e Nationale Marathon ZLU 8 get. 
 1e Generaal Morgenlossing FML 
 1e Kampioen 1e getekende FML 

 1e asduif jaarlingen afdeling Limburg 
 1e Euregiokampioen 1e en 2e getekende 
 1e Euregiokampioen 1e getekende 
 1e duifkampioen morgenlossing FML 

 
Pierre en André schenken een halfzusje van de asduif morgenlossing. De vader van de “337” stond nu 
gekoppeld aan een dochter van de  “superkweker 301” van Harry en Roger Wijnands!!! 
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Koop  26 
Schenker Sj. van de Velde en Zn, Breskens 
Schenking 2 Kleinkinderen van “ ’t rooie Supertje” en “Red Bull” 

 
Sjaak Sr. en Jr. hebben de drastische beslissing genomen om onlangs de beste vliegers en kwekers te 
verkopen, alle fysieke arbeid was simpelweg niet meer op te brengen, het vuurtje zal voorlopig op een lager 
pitje branden daar in Breskens, laten we met z’n allen hopen op een spoedige terugkomst op het hoogste 
niveau van deze sympathieke Zeeuwen, want daar horen ze al jaren! 
Sjaak doet voor zijn vrienden van de FML een bijzonder geste , hij schenkt twee jonge duiven!! 
In de stamkaarten zijn we oa. de volgende topduiven terug: “006” Eddy Hoedemakers, “Kopie Toon” 
Verweij -de Haan, “Vale Marathon” Jan Theelen, “Balotelli” Verweij-de Haan, de “Toon” Verweij-de Haan….. 
 
Een ongekende aanbieding in één schenking, twee jonge duiven uit deze toppers. 
 

Koop  27 
Schenker M. Wetemans, Kelpen-Oler 
Schenking Inteelt naar het “Super Kweekkoppel” 

 

Speelde een formidabel seizoen 2019, op zowel morgen-als middaglossingen van het hoogste niveau! 
Bij de Fondvrienden Brabant-Limburg resulteerde dit oa. in: 

 1e en 2e asduif middaglossingen 
 1e hokkampioen middaglossingen 
 1e duifkampioen morgenlossingen 
 1e Marathonkampioen. 

Bekijk deze uitslag maar eens : 

 Nationaal Barcelona ZLU 4129 d.:  29-44-70 3/5 

Toen Tjeu 3 van de 5 duiven in de klok had uit deze machtige Barcelona stond 95% van de Nederlandse 
fondelite nog op zijn eerste duif te wachten!!! 
De 2016-1723337 maakte het helemaal bont: 

 29e Nationaal Barcelona 4129 d. 
 62e Nationaal Perpignan 4283 d. 

Deze klasbak is van 2017 maar heeft een oude ring om. In 2018 als pater afgericht, en in 2019 op examen, 
Cum laude geslaagd lijkt me!!!! 
 
Tjeu schenkt een kleinkind uit zijn  beste kweker, de 13-1480915. Niet minder als 11 zonen van dit 
kweekwonder zullen in 2020 de kleuren van het hok verdedigen, dit zegt voldoende over deze geweldige 
schenking dunkt me! 
 

Koop  28 
Schenker Beckers-Willems, Sittard 
Schenking inteelt naar de “Oude Cramers” 

 
Onlangs waren we bij Wiel en Fieny Beckers op bezoek naar aanleiding van hun schitterende overwinning 
op een van de allermooiste klassiekers, te weten Perpignan. De laatste International krachtmeting, waar 
nog eens alle krachten gebundeld worden, en de messen nog eens vlijmscherp gemaakt worden. 
Alles wat Internationaal naam en faam heeft leeft hier naar toe. 
Wiel en Fien, gaven dankzij hun machtige blauwband weduwnaar heel Nederland het nakijken op het 
Internationale sluitstuk. 
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In Wiel’s duivenpaleisje staan tal van (inter)nationale bokalen te pronken, het bewijs dat hier al tientallen 
jaren op het hoogste niveau gepresteerd wordt. 
Wiel beloofde ons op deze zaterdagmorgen al een mooie schenking, en het moet gezegd, hij heeft absoluut 
woord gehouden! 
 
De schenking is een inteeltproduct naar de “oude Cramers”, een van de basisduiven van het hok. Verder 
bekende namen als “Blauwe Vanoppen”,”Rambo”, “ Witneus”, “Sarina”, “Blauwe Brouwers”. 
 

Koop  29 
Schenker Comb. Depasse-Lardenoye 
Schenking Kleinkind “Zoé” en “Frazette” 

 
Een van de toonaangevende hokken in België, jaar na jaar worden topuitslagen op papier gezet. 
Met name Barcelona staat met hoofdletters op de duivenkalender. 
Dit blijkt dit jaar maar weer. Winnen bij de FML: 

 1e prijs Bony Barcelona Championsleague 2019. 
 6e prijs Internationale Bony Barcelona Cup. 

 
Stéphane en Jo doen een geweldige schenking, een prachtige jonge duivin, de vader is een rechtstreekse 
zoon van de Zoé, 1e Internationaal Tarbes (d). 
De moeder van de schenking vliegt zelf de 19e Nationaal Agen en de 39e Internationaal Narbonne! 
Bekijk de stamkaart aandachtig, het beste van het beste van dit Barcelonatophok. 
 

Koop  30 
Schenker Comb. Poelstra en Znn, Utrecht 
Schenking Geld Sponsoring; het gemiddelde van alle schenkingen 

 
Wij bedanken de Familie Poelstra van harte voor hun geldsponsering !!! 
 
http://www.poelstrapigeons.nl: 

 Super duif van Poelstra & Znn. uit Utrecht genaamd “Showtime Brouwers 413” is pas 2 jaar oud en 
vliegt 3 keer teletekst op de ochtend lossing van vluchten onder de 1000 m. 

 Maar liefst 2 keer teletekst voor Poelstra & Znn uit Utrecht. Op de vlucht Soissons van heel afdeling 
7 midden Nederland tegen 5383 duiven. 

 Deze topper de 17-770 vliegt een 8e NPO teletekst op de vlucht Pt.St.Maxence van 12007 duiven 
bij Poelstra & Znn uit Utrecht. Deze topper is een half broer van de super duif “de Blauwe 300” 

 
Koop  31 
Schenker Leon Roks, Standaardbuiten 
Schenking Bon jonge duif of koppel eieren 2020, in overleg 

 
We zijn als FML bijzonder verheugd met deze schenking. 
In 2017 glorieus overwinnaar op Internationaal Barcelona, 17.093 mededingers naar eeuwige 
roem werden verslagen op de vlucht der vluchten uit de Catalaanse hoofdstad. De naam van Leon 
Roks staat voor altijd in de geschiedenisboeken. 
Ook de Barcelonaeditie van 2019 werd er eentje voor de krachtpatsers uit het Brabantse land: 63-
199-392…..11/19. 
Het duivenbestand is opgebouwd uit duiven van Cees Luycks, Theo de Jong, Cor de Heide, Ina 
Roodbol en Henk de Weerd. Maar de absolute basis zijn de Oostenrijkduiven via Leo Kouters. 
 
Leon schenkt een jonge duif of koppel eieren 2020 in overleg. 
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Koop  32 
Schenker Cor Jacobs, Heinsberg (D) 
Schenking Kleindochter uit de “Stammendoffer“ 

 
Trotse overwinnaar van Internationaal Marseille 2019! 
10.028 concurrenten liet hij in het zand bijten op de Rhônevalleiklassieker. 
Maar niet alleen van Marseille ging het top, ook op andere klassiekers werd een ijzersterk jaar neergezet: 

 Pau Nationaal   4-82-86-113-216-305   6/7 
 St Vincent Nationaal 29-32-87-116-151   5/6 
 Marseille Nationaal 1-6-20-44…    8/12 
 Narbonne Nationaal 52-65-207    3/5 
 Perpignan Nationaal 3-5-138..    3/4 
 Bordeaux  1-18-20-34-43-45…..   27/39. 

 
Verder werd in Duitsland het Nationale Marathonkampioenschap gewonnen en werden 2 van zijn cracks 2e 
en 3e asduif zware fond!! 
Een geweldige schenking van onze sportvriend uit Heinsberg, let op de illustere namen in de stamkaart. 
 

Koop  33 
Schenker Joost de Smeyter-Restiaen, Oudenaarde-Melden 
Schenking Kind “Gill”; 2e nat. Pau 2013 en Kleinkind Superkweker “Gitan“ 

 
De Tovenaar uit Melden is de absolute Europese top op de vluchten van de lange adem. Wij, als Fondclub 
Midden Limburg zijn trots om deze schenking van Joost te mogen aanbieden. 
Wat ooit begon met de 1e Internationaal Perpignan, met de ”Joost”, groeide uit tot het beste hok van 
België op de Internationale vluchten. Talrijk zijn de (inter)nationale asduiven die in Melden uit het ei 
kropen.  
De teller van Internationale overwinningen staat inmiddels op 5!!! 

 1e Internationaal Perpignan jl. 
 1e Internationaal Bordeaux jl 
 1e Internationaal Pau 

 1e Internationaal Barcelona (d) 
 1e Internationaal Narbonne. 

 
We gaan geen verdere opsomming maken van de magistrale serie’s die de laatste jaren op papier zijn 
gezet, iedereen is hiervan op de hoogte!! 
 
Joost schenkt een kind van de 2e Nationaal Pau gekoppeld aan een dochter van de 1e Nationale asduif 
KBDB. Superafstamming hok Joost de Smeyter!!!! 
 

Koop  34 
Schenker Rolf Bender, Hoffenheim (D) 
Schenking Kleinkind “Rudy”, “Zoon Bliksem” en “Dolores“; Gaby Vandenabeele 

 
Een van de absolute schatbewaarders van het ras Gaby Vandenabeele! 
Alleen het beste van het beste van de grootmeester uit Dentergem huist op de machtige kweekboxen in 
Sinsheim. 
Duiven met ongekende erfelijke kwaliteiten, vraag maar eens aan Jan Hooymans. Zijn superduif Harry stamt 
ook af van de beroemde Bliksem van Gaby Vandenabeele!! 
Bekijk dan de stamkaart maar eens, inteelt Bliksem….De schenking is een kleinkind van de Rudy!!! 
Als u op zoek bent naar de absolute basis van Gaby Vandenabeele is hier een uitgelezen kans!!! 
De schenking is een jaarling klaar voor de kweek. 
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Koop  35 
Schenker Jos Hermens, Echt 
Schenking Zoon “13-884“; Beste Limburgse ZLU duif 2019 

 
Ik belde Jos Hermens uit Echt met de vraag voor een schenking voor de FML. 
Jos reageert in eerste instantie terughoudend, hij twijfelt. Mensen kennen me misschien niet, zegt hij. 
Schenk maar iets uit je beste raad ik hem, dan komt dat wel goed. Nou, hij schenkt uit zijn beste vlieger, de 
13-1447884, ga er maar even voor zitten: 
2014. 

 Cahors Prov.  3107 d. 12e 
 Limoges (2) Prov. 3702 d. 194e 
 Limoges (1) Prov. 3460 d. 359e 
 2e asduif jaarlingen afdeling Limburg. 

2015. 
 Limoges Prov.  3507 d. 55e 
 Bergerac Prov. 3252 d. 95e 
 Cahors Prov. 2173 d. 133e 
 5e asduif afdeling Limburg. 

 
2016. 

 Valence Prov. 2316 d. 191e 
 Bergerac Prov. 2743 d. 292e 
 Cahors Prov. 2086 d. 76e 
 Limoges Prov. 1326 d. 252e  
 7e asduif afdeling Limburg. 

 
2017. 

 Agen ZLU  6211 d. 1123e. 
2018. 

 Pau ZLU  3551 d. 85e. 
 St Vincent ZLU 2570 d. 342e. 

 
2019. 

 Pau ZLU  3785 d. 409e. 
 St Vincent ZLU  2696 d. 118e. 
 Perpignan ZLU  4283 d. 285e. 
 Beste ZLU vlieger van Limburg 2019! 

 
In de stamboom verder de “kleine rode”, topkweker!! 
 

Koop  36 
Schenker Johan Engels, Kessel 
Schenking Kleinkind 1e int. Pau 2006 en “Josje”; 11 x prijs ZLU 

 
Legde dit jaar heel Limburg zijn wil op door de Provinciale zegepalm te pakken op de vlucht der vluchten, 
Barcelona. 

Een prestatie van formaat, maar ook Nationaal ZLU staat hij tussen de grote matadoren, Johan speelt een 
geweldige 6e Nationaal ZLU Barcelona tegen 4129 duiven. 

Johan schenkt een jonge duif uit dezelfde vader als “Tommy”, de 6e Nationaal Barcelona 2019 ,deze 
Brockampdoffer heeft een geweldige afstamming en heeft zich als kweekdoffer al helemaal bewezen. De 
moeder van de schenking komt van Toon en Sandra Deckers uit Meers, uit superduif Josje, deze komt dan 
weer van Jos Martens uit Stein! 

Bekijk de stamkaart maar eens aandachtig, Internationale winnaars en zelfs Olympiadeduiven in de 
afstamming van deze topschenking. 

Voor wie?  
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Koop  37 
Schenker Binnemans van de Weyer (B) 
Schenking Bon 2 jonge duiven 2020 

 
Scheert de laatste jaren hoge toppen op de Marathonvluchten in het Belgische. 
Met name op de koninginnevlucht uit Barcelona wordt voortreffelijk gedraaid. Op diverse nationale in 
internationale tophokken werd geïnvesteerd om de absolute top te behalen. Bekijk de uitslagen van 
Barcelona de laatste jaren maar eens: 
Barcelona 2015 (6 mee) 

 3-16-348 pr Nationaal 7791 d 
 10-56-721 pr Internationaal 19089 d 
 2 -110 Nationaal duivinnen 2037 d 4 duivinnen mee 
 6-257 Internationaal duivinnen 5244 d 4 duivinnen ingekorfd 

 
Barcelona 2016 (6 mee) 

 9-205-223-917 pr Nationaal 7629 d 
 53-569-618-2294 pr Internationaal 17729 d 
 25-195-212 pr Internationaal duivinnen 5538 d 5 duivinnen ingekorfd 

 
Barcelona 2017 (8 mee) 

 65-414-419-719-930-1081 pr Nationaal 7907 d 
 866-1221-1235-2013-2582-2923 pr Internationaal 17026 d 
 294-401-409-637-820-942 Internationaal duivinnen 5336 d 7 duivinnen ingekorfd 

 
Barcelona 2018 (7 mee) 

 258-340-605-628-995-1416 pr Nationaal 7438 d 
 642-858-1528-1568-2444-3602 pr Internationaal 15700 duiven 
 192-253-428-441-675-1023 pr Internationaal duivinnen 4820 duivinnen 

 
Gouden Vleugel winnaar Brugse Barcelonaclub  
Zilveren Euro Diamont Pigeon Ranking  
1ste Euro Diamont Pigeon Barcelona 
 
Carlo schenkt 2 jonge duiven 2020. 
 

Koop  38 
Schenker Comb. M & R Tekin 
Schenking Inteelt van “Inteelt Dax duivin”; moeder 2e int. Perpignan 

 
In 2016 magistraal winnaar van Internationaal Perpignan, ze presteren het om heel de Internationale 
fondelite op de knieën te krijgen en spelen doodleuk de 1e en 2e prijs Internationaal in de verre overvlucht. 
Beide duiven werden voor de kweek bewaart en er werd nog zwaar geïnvesteerd om hun kweekploeg 
verder te optimaliseren. 
Met name Barcelonabloed uit “New Laureaat”en “Special One” moet de basis worden voor toekomstige 
successen. 
 
Mevlut en Ramazan schenken een jonge duif uit hun geweldige kweekstal, sterk ingeteeld naar de “inteelt 
Dax duivin”, moeder van “First Lady”, 2e Internationaal Perpignan!! 
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Koop  39 
Schenker Hannes Droogenbroeck, Denderleeuw (B) 
Schenking Jonge duif met bloedlijnen: “Elsie”, “New Laureaat” en “Gilbert” 

 
Sportvriend en verzamelaar van excellente prestatieduiven, tevens één van onze trouwe sponsors! 
 
De schenking is een jonge duif 2019, een in alle opzichten speciale schenking. 
De moeder komt rechtstreeks van het mirakelhok van Wim Moens uit Aspelare, ze speelde zelf 4 zuivere 
eerste prijzen bij Hannes van Droogenbroeck, ze komt uit een familie van louter 1e prijswinnaars, 
ongekend. 
De vader echter, is afkomstig van het hok Geert de Schepper. De “Late 900” heeft een afstamming om van 
te watertanden. In zijn afstamming de volgende klasseduiven: 

 New Laureaat   Luc Wiels             1e Internationaal Barcelona 2013 
 De Gilbert  Eric Limbourg  1e Internationaal Bordeaux 2010 
 Elsie   Joost de Smeyter 1e asduif KBDB 2013 
 KimLynn  Twan Bongers  1e Internationaal Perpignan. 

Wie versterk zich met deze super schenking? 

Koop  40 
Schenker Yvan Haelters, Maarkedal (B) 
Schenking Kind 4e nat. Perpignan x “Joost” lijn 

 
We zijn bijzonder verheugd met de schenking van onze Belgische sportvriend, 
sedert enkele jaren een ware revelatie in de Belgische zwarefond wereld. 
Met de volgende duiven aan de basis worden machtige uitslagen neergezet op de Marathonvluchten: 
Nouwen-Paesen, de Smeyter- Restiaen, Kurvers de Weerd, Jan Ernest, Robert Buysse en Georges Carteus. 
Enkele hoogtepunten van de laatste jaren: 

 Barcelona 2017 Nationaal 54-75-180-1149 4/5 
 Perpignan 2018 Nationaal 6-19-32-71-80-81… 16/25 
 Agen jl 2018 Nationaal  41-55-133  3/3 
 Narbonne 2018 Nationaal 42-70-72-80…  7/16 
 Agen oud 2019 Nationaal 45-52-84-118..  14/28 
 St Vincent 2019Nationaal 56-128-675  3/5 
 Narbonne jl 2019 Nationaal 46-180-679  3/3 
 Perpignan 2019 Nationaal 8-98-109-149…  12/20 

 
Dit zijn de kopprijzen op Nationaal Perpignan de laatste jaren: 
2e,4e,5e,6e,8e,19e. Indrukwekkend!!! 
 
Dit jaar winnaar van: 

 3e Internationale Bony SGR Cup 
 3e 8 getekende WESM 
 8e Internationale Bony Omega 3 Cup 
 9e Internationale Bony Barcelona Cup 

 9e WESM 
 16e Internationale Bony Barcelona 

Champions League. 

 
Yvan schenkt een late duif van 2018, rechtstreeks uit de 4e Nationaal Perpignan tegen 6248 duiven, de 
vader is ingeteeld naar de “Joost” van Joost de Smeyter!!!  
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Koop  41 
Schenker Lei Martens, Stein 
Schenking Kleinkind Bandiet x lijn “Elsa” 

 
Na twee jaar van windstilte weer deelgenomen aan 3 wedvluchten en het ging gelijk weer crescendo, de 
ploeg jaarlingen heeft aangetoond over de juiste genen te beschikken. 
 
Agen NPO prov. 2866 duiven 8-36-118-161-163-193….11/19 
Bressois NPO prov. 1648 duiven 31-33-44-46…….9/18 
Narbonne ZLU prov. 711 duiven 14-43-44-58….7/20. 
 
Uitslagen en kampioenschappen uit het verleden zijn vaak genoeg vermeld en bij iedereen bekend. 
Ook op diverse andere hokken werden de afgelopen jaren provinciale, nationale en zelfs internationale 
overwinningen en kampioenschappen behaald met deze duiven aan de basis. 
Lei schenkt een jonge doffer uit de oude bewezen lijnen. 
 

Koop  42 
Schenker Luc v Coppenolle, Ouwegem 
Schenking Bon Koppel eieren 2020 in overleg 

 
Een van de schatbewaarders van de Belgische zware fondduif, voor het gevoel speelt symphatieke Luc al 
eeuwen formidabel op de vluchten van de lange adem. Hielp tientallen liefhebbers op het paard met zijn 
klasse duiven!! 
Zij belangrijkste wapenfeiten: 

 1e Internationaal Narbonne 
 1e Internationaal Criterium Entente Belge 
 1e WESM ZLU 
 1e Europamarathon 
 1e IATP Ranking PIPA. 

 
Dit jaar weer ijzersterk op koninginnevlucht Barcelona! 

 7e Internationale Bony Barcelona Cup 
 17e Bony Barcelona Champions League. 

 
Wie reist af naar Oost Vlaanderen voor een koppel eieren 2020 in overleg? 
 

Koop  43 
Schenker H. Lindeberg, Yerseke 
Schenking Bon jonge duif 2020 

 
Blij zijn we met deze schenking uit het Zeeuwse land, Hans en John beschikken over een hok(je) duiven, dat 
iedere vlucht bij de favorieten van start gaat. 
Met hun duivenbestand opgebouwd met de duiven van Jelle Jellema, Theo Daalmans en W.Wittebol weten 
ze hoge toppen te scheren. 
In 2016 weten ze Nationaal Barcelona ZLU op hun naam te schrijven, hun favoriete doffer vliegt het hele 
land op dik een uur!! 
In 2019 weer akelig constant op de ZLU vluchten. 

 Pau  145-636-797 3/5 
 Agen jrl  287-587-925 3/8 
 Agen oud 108-193-768… 7/14 
 Barcelona 699-717 2/4 

 St Vincent 34-91…  4/9 
 Marseille 524-550-680 3/5 
 Narbonne 16-40…  5/10 
 Perpignan 309-356-387 3/10. 

 
Hans en John schenken een jonge duif 2020 in overleg, waarvoor onze dank. 
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Koop  44 
Schenker Carlo Dominicus, Goes 
Schenking Kleinzoon 20e nat. Pau 

 
Vorig seizoen mocht Carlo al vier maal het podium betreden in Kerkrade: 

 Agen Oud 2e Nationaal 
 Perpignan 7e Nationaal 
 St Vincent ZLU 18e Nationaal  
 Narbonne 23e Nationaal. 

Dit seizoen weer twee maal present: 
St Vincent ZLU 4-13-45….6/7 ! 
 
En dan sta je bij de kampioenschappen ook nadrukkelijk vooraan: 

 2e Internationale Bony SGR Cup 
 2e Keizer Grote Fond ZLU 
 6e Pyreneeën Cup 
 7e Super Prestige ZLU. 

 
Er zijn er maar heel weinig, die hier niet voor tekenen in 2020! 

 
DANK AAN ALLE SCHENKERS EN DE KOPERS VEEL 

SUCCES MET HUN NIEUWE AANWINSTEN! 
 

Deze verkoop kwam tot stand in samenwerking met: 
 
 

 
 
 

www.toppigeons.nl 
 

Bent u op zoek naar betrouwbaarheid, correctheid en 100% service? 
Dan bent u bij TopPigeons aan het juiste adres! 

Voor meer info: Piet de Vogel 06-22 777 328 
Mail: info@toppigeons.nl 
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KOOP 1 
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KOOP 2 
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KOOP 3 
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KOOP 4 
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KOOP 5 
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KOOP 6 
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KOOP 7 
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KOOP 8 
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KOOP 9 
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KOOP 10 
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KOOP 11 
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KOOP 12  
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KOOP 13 
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KOOP 14 
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KOOP 15 
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KOOP 16 
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KOOP 17 



Catalogus Fondclub Midden – Limburg 2019                                                                                                               www.bonyfarma.com / www.fondclub.net  
76 

KOOP 18 
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KOOP 19 
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KOOP 20 
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KOOP 21 



Catalogus Fondclub Midden – Limburg 2019                                                                                                               www.bonyfarma.com / www.fondclub.net  
80 

KOOP 22 

 



Catalogus Fondclub Midden – Limburg 2019                                                                                                               www.bonyfarma.com / www.fondclub.net  
81 

KOOP 24 
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KOOP 25 
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KOOP 26 / 1 
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KOOP 26 / 2 
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KOOP 27 
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KOOP 28 
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KOOP 29 
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KOOP 32 

 



Catalogus Fondclub Midden – Limburg 2019                                                                                                               www.bonyfarma.com / www.fondclub.net  
89 

KOOP 33 
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KOOP 34 
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KOOP 35 
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KOOP 36 
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KOOP 38 
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KOOP 39 
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KOOP 40 
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KOOP 41 
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KOOP 44 
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DANK AAN ALLE SCHENKERS EN DE KOPERS VEEL 
SUCCES MET HUN NIEUWE AANWINSTEN! 

 
Deze verkoop kwam tot stand in samenwerking met: 

 
 

 
 
 

www.toppigeons.nl 
 

Bent u op zoek naar betrouwbaarheid, correctheid en 100% service? 
Dan bent u bij TopPigeons aan het juiste adres! 

Voor meer info: Piet de Vogel 06-22 777 328 
 

Mail: info@toppigeons.nl 
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www.fondclubmiddenlimburg.nl 

 
en 

 

 
www.bonyfarma.com 

 

organiseren ook in 2020  

DE INTERNATIONALE BONY KAMPIOENSCHAPPEN:  
 

 International Bony Barcelona Cup (IBBC):  
1e get., 1e geklokte van de 2e tot en met 5e getekende.  
Prijzengeld: 1e prijs € 500 - 2e prijs € 300 - 3e prijs € 200 - 4e en 5e prijs € 100,- 6 t/m 10e prijs elk € 50,-. 

Inleg € 20 per liefhebber 
 

 Bony Barcelona Champions League (BBCL): 
Deelname onbeperkt. Verdeling prijzengeld na aftrek van kosten: 20% - 15% - 10% en 7 x 5%. In 
totaal zijn er 10 geldprijzen te winnen.                                 

Inleg € 5 per duif. 
 

 International Bony Cup bestaande uit:  
 
BONY SGR CUP:  
Pau (1e 2 getekenden), Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne* en Perpignan (1e 5 
getekenden). Maximaal 27 prijzen.   * internationale uitslag oude duiven!  
Prijzengeld: 1e prijs € 500 - 2e prijs € 300 - 3e prijs € 200 - 4e en 5e prijs € 100,- 6 t/m 10e prijs elk € 50,-. 
 

BONY OMGEA 3 CUP: 
Barcelona, Marseille en Perpignan (1e 3 getekenden). Maximaal 9 prijzen. 
Prijzengeld: 1e prijs € 500 - 2e prijs € 300 - 3e prijs € 200 - 4e en 5e prijs € 100,- 6 t/m 10e prijs elk € 50,-. 
 
Het gehele prijzengeld is gegarandeerd!! 
De eerste 5 geklasseerde in alle kampioenschappen ontvangen tevens een kristallen bokaal! 

 
 Bony Mistral AS-Duif (Gratis deelname !!! ) 

De Bony Mistral AS-Duif gaat over de vluchten Barcelona en Perpignan. 
De eerste 3 geklasseerde ontvangen een kristallen bokaal! 
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Aanmelden  
 
BONY SGR en BONY Omega 3 Cup:  
dag vóór lossing Pau 
 
International Bony Barcelona Cup (IBBC) en Bony Barcelona Champions League (BBCL):  
dag vóór lossing Barcelona 
 
Aanmelden bij: 
 

 Nederland:  
Stichting Fondclub Midden - Limburg, Oevereind 96, 6116 BB Roosteren 
Email  : contact@fondclubmiddenlimburg.nl of via website: www.fondclubmiddenlimburg.nl  
Bankrekening : 1131.50.989 
IBAN  : NL19 RABO 0113 1509 89 
BIC  : RABONL2U 
Info  : André Paulssen, 06-341 421 52 / 046 – 439 53 34 / Karel Hilkens  06-194 682 37   

 België en Frankrijk:  
Luc van Coppenolle, Landegemstraat 33, B – 9750 Ouwegem – Zingem 
Email  : lucvancoppenolle@telenet.be    
Bankrekening : 780-5315507-17 
IBAN  : BE617805 3155 0717 
BIC  : GKCCBEBB 
Info  : 09 3845347       

 Duitsland: 
Josef Fell : +49 172 297 26 43 
Email  :  joseffell@web.de 

 
Alle informatie kunt u nalezen op onze website www.fondclubmiddenlimburg.nl. 
 

Heeft u vragen? Mail dan naar contact@fondclubmiddenlimburg.nl  
of bel André Paulssen, 06-341 421 52 / 046 – 439 53 34. 

 
 
 

STICHTING FONDCLUB MIDDEN – LIMBURG  
DANKT ALLE ADVERTEERDERS, SPONSOREN EN 
BEGUNSTIGERS VOOR HUN ONDERSTEUNING!!! 
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Maak u keuze betreffende uw aanmelding: 

 

⃝  Aanmelding tot wederopzegging 
⃝  Éénmalige aanmelding seizoen 2020 

 
Let op: Door het ondertekenen van de aanmelding met machtiging tot wederopzegging bent u elk jaar 
verzekerd van het lidmaatschap van onze Fondclub. Het lidmaatschapsgeld wordt elk jaar medio april van 
uw rekening afgeschreven. Wijzigingen in dit lidmaatschap kunt u aan ons doorgeven.   
 

Naam 
 

 

Adres 
 

 

Postcode 
 

 

Woonplaats 
 

 

Telefoon 
 

 

Fax 
 

 

E-mailadres 
 

 

Lidnummer NPO 
 

 

IBAN 
 

 

BIC code 
 

 

Incassant ID IBAN/Rekeningnr: NL19 RABO 0113 1509 89 
Tenaamstelling: Stichting Fondclub Midden-Limburg 
BIC: RABONL2U  

wenst in te schrijven voor: 
* Provinciale kampioenschappen Limburg (NL) € 20 

   * Internationale BONY kampioenschappen € 30 
* Internationale BONY Barcelona Cup  - IBBC € 20 

** Bony Barcelona Champions League – BBCL € 5 per duif € 
(* aankruisen hetgeen van toepassing is; ** aantal duiven vermelden). 
 
Ondergetekende machtigt Stichting Fondclub Midden – Limburg éénmalig of tot wederopzegging jaarlijks 
afschrijven van: € ……………… (euro) van bovengenoemd rekeningnummer. 
 
 
Datum: __________________________  Handtekening: _________________________ 
  
Inzenden aan: Stichting Fondclub Midden – Limburg, Oevereind 96 6116 BB Roosteren of per mail: 
contact@fondclubmiddenlimburg.nl 
 
Aanmelden voor deelname aan: 

 Provinciale kampioenschappen: dag vóór lossing Issoudun 
 Internationale Bony Cup: dag vóór lossing Pau 
 Internationale Bony Barcelona Cup en Bony Barcelona Champions League: dag vóór lossing Barcelona 


