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Voorwoord 
 
 
Beste sportvrienden, 
 
 
Met gepaste trots presenteren wij u de kampioenen van 2020. Een grote groep liefhebbers heeft, ondanks 
Covid-19, toch deelgenomen aan onze kampioenschappen, zowel provinciaal als internationaal. Het totaal 
aantal deelnemers dit jaar was bijna 280. Een mooi aantal deelnemers, ondanks alle omstandigheden dit 
jaar. U kunt de uitslagen van de vluchten, onze provinciale en internationale kampioenschappen en 
rapportages uit deze catalogus ook op onze website bekijken:  www.fondclubmiddenlimburg.nl 
 

Het was een ‘bijzonder’ jaar 2020 in vele 
opzichten. Zorgen om onze eigen gezondheid en 
om die van onze naasten. Maar ook veel vragen 
rondom onze gezamenlijke hobby. Wanneer start 
het duiven vliegseizoen? Wat doen de landen om 
ons heen? Hoe ziet het aangepast programma er 
uit? Hoe moeten we onze duiven voorbereiden op 
dit aangepast programma? Hoe krijgen we onze 
duiven veilig in de mand bij onze club? Allemaal 
vragen, die veel onzekerheden met zich 
meebrachten en waar vele antwoorden op 
mogelijk zijn. 
 
Zo ook voor ons, als bestuur van de Stichting Fondclub Midden Limburg. Blijven er genoeg vluchten over 
voor onze kampioenschappen? 20-jarig Jubileum wel of niet vieren?  Wel of geen kampioenenhuldiging en 
feestavond dit jaar in verband met de Covid-19 maatregelen? Het leek wel een glazenbol, waar we in 
keken. Nadat het eerste concept vliegprogramma werd gepubliceerd, zijn we met het voltallig bestuur, met 
in achtneming van de coronaregels, bij elkaar gekomen. Het was even puzzelen, maar de meeste 
kampioenschappen hebben we kunnen handhaven. Al moesten we wel de hierbij behorende vluchten op 
enkele plaatsten aanpassen. De Bony Mistral AS-Duif hebben we helaas moeten laten vervallen. Het 
alternatief voor het provinciaal LBC Generaal Kampioenschap is een Bergerac Kampioenschap voor 
jaarlingen én ouden geworden.  
 
Helaas kan het normaal gesproken hoogtepunt van het jaar; onze kampioenenhuldiging en feestavond dit 
jaar in verband met het Covid-19 virus niet doorgaan. We vertrouwen op uw begrip hiervoor. Het 20-jarig 
Jubileum van de Stichting Fondclub Midden Limburg, dat wij dit jaar zouden vieren schuiven wij ook maar 
een jaartje door. We vertrouwen er op, dat het Covid-19 virus volgend jaar succesvol is bestreden. 
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Wij hebben getracht onze website overzichtelijker en gebruiksvriendelijker te maken. We hebben toch ook 
voor 2021 al diverse verbeteringen op de planning staan om onze website nog gebruiksvriendelijker te 
maken en u beter op de hoogte houden van de vluchtuitslagen en kampioenschappen. Mocht u suggesties 
hebben voor verbeteringen van onze website, dan zijn deze van harte welkom!  
 
Helaas hebben enkele van onze bestuursleden  
afgelopen jaar ook te maken gehad met 
gezondheidsproblemen, al dan niet gerelateerd 
aan het Covid-19 virus. Hierdoor was de 
berichtgeving niet altijd up to date. Dit is voor de 
betrokkenen in eerste instantie, maar ook voor 
onze lezers / deelnemers niet prettig. Laten we 
hopen op een goede gezondheid voor ons allen in 
2021. We zullen in ieder geval, wat betreft 
berichtgevingen / nieuws, korter op de bal spelen 
en u optimaal proberen te informeren. 
 
Dit jaar is er helaas geen zaalverkoop en zal de verkoop van de ontvangen schenkingen volledig digitaal 
verlopen. Mocht u hierbij hulp nodig hebben van ons, neem dan contact op met onze verkoopleider:  
Lei Martens:  06 - 20 74 69 89. Voor onze bonnen- / jonge duiven verkoop ontvingen wij ook dit jaar weer 
absolute topschenkingen met dank aan onze schenkers! De verkoop vindt plaats van  
20-12-2020 tot 03-01-2021 op www.toppigeons.com 
 
 
Namens het Bestuur, 
 
 
 
Karel Hilkens 
Voorzitter  
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Stichting Fondclub Midden – Limburg 

 

 

 

Bestuur 

Voorzitter: 
Karel Hilkens, Klein Berkelaar 4, 6101 XT Echt 
Tel. 06 – 194 682 37 

Vicevoorzitter: 
Lei Martens, Keerenderkerkweg 50, 6171 VL Stein  
Tel. 06 – 207 469 89 
 
Deelnemers-administratie: 
Wil Boonen, Pastoor Schmeitsstraat 4, 6082 AT Buggenum 
Tel. 06 – 260 282 22 

Penningmeester: 
Ron Merry, Olmstraat 2, 6101 BT Echt 
Tel. 06 – 488 722 85 

Geert Storms     
Tel. 0475 - 55 23 13 
   
Theo Daalmans 
Tel. 046 - 437 05 79 
 
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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Winnaars extra geld- en sponsorprijzen 2020* 
 

Per categorie; 10e, 20e, 30e en laatste prijs 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 prijs ) 

*Geldprijzen worden dit jaar uitbetaald per bank en sponsorprijzen worden in de vorm van een 
tegoedbon naar u opgestuurd. 

 
Geldprijzen Sponsorprijzen 

 
1e prijs: € 35 10e prijs  : Beyers duivenvoer (Beyers / Simons) 
2e prijs: € 25 20e prijs  : Pakket cdVet  
3e prijs: € 10 30e prijs  : Flanders Finest duivenvoer    

Laatste Prijs: Pakket Bony Farma 
Geldprijzen Sponsorprijzen 

Issoudun  06-07-20 
1. Dennis Veugelers - Nieuwstadt 10 PH. Baadjou - Eygelshoven  
2.  H. Hermans - Born  20 Comb. Berensfreise - Nieuwstadt 
3.  PH. Baadjou - Eygelshoven  30 PH. Baadjou - Eygelshoven  

Laatste Prijs:  Klinkers – Mertens - Beek 
Montlucon 18-07-20 

1. Comb. Berensfreise - Nieuwstadt 10 Fam. Jacobs – Beek  
2.  Comb. Berensfreise - Nieuwstadt 20 Dennis Veugelers - Nieuwstadt 
3.  Comb. Berensfreise - Nieuwstadt 30 J.H. Slabbers - Echt 

Laatste Prijs:  Dennis Veugelers - Nieuwstadt 
Bergerac  18-07-20 

1. H. Hermans - Born 11 B. Kraft - Maastricht 
2.  Fam. Jacobs - Beek 20 H. Hermans - Born 
3.  Mevr. Troisfontaine - Reijmerstok 30 Jos Hermens - Echt 

Laatste Prijs:  Th. Peters - Elsloo 
St. Vincent 17-07-20 

1. Th. Berben - Haelen 10 R. Nijs - Tegelen 
2.  Ah van Lumich - Maria Hoop 20 Comb. Aarts - Vroenhoven 
3.  Comb J. Vullers en Zn - Roggel 30 Ruud Beunen - Ohé en Laak 

Een-na-Laatste Prijs:  A. Gielen - Baarlo 
Pau  ZLU 18-07-20 

1. Fam. Jacobs - Beek 10 G Janssens - Epen  
2.  L. Van Bogaert - Maastricht  20 R. Soetelmans - Spaubeek 
3.  H. Tubee - Thorn 30 Busscher - Albertz - Elsloo 

Laatste Prijs:  J. Engels - Kessel 
Bordeaux 24-07-20 

1. J. Nijssen - Haelen  10 L. Sevriens - Obbicht 
2.  Comb J. Vullers en Zn - Roggel 20 W. Lemmens & Zoon - Klimmen  
3.  J.H. Hounjet - Ransdaal 30 Kurvers - De Weerd - Hulsberg 

Laatste Prijs:  R. Muijtjens - Ubachsberg 
Issoudun 01-08-20 

1. Comb. Berensfreise - Nieuwstadt 10 Gebr. Simons & Zoon - Ransdaal 
2.  PH. Baadjou - Eygelshoven 22 John van Heel – Maria Hoop 
3.  Fam. Jacobs - Beek 30 Comb. Berensfreise - Nieuwstadt 

Laatste Prijs:  B. Martens & Zn - Elsloo 
 
  



Catalogus Fondclub Midden – Limburg 2020                                                                                                                 www.bonyfarma.com  
  www.fondclubmiddenlimbrug.nl  

5 

 
 
 
 
 
 

Agen Oude ZLU 24-07-20 
1. G. Janssens - Epen  10 Klinkers - Mertens - Beek 
2.  Wil Boonen - Buggenum 20 H. Pekel & Zoon - Brunssum 
3.  TH. Peters - Elsloo  30 R. Soetelmans - Spaubeek 

Laatste Prijs:  J.H. Steijns - Doenrade 
Agen Jaarlingen ZLU  24-07-20 

1. Marc Gielen - Maasbree 10 E.J.M. Hoedemakers - Geleen  
2.  L. Martens - Stein 22 Comb. M & R Hermans - Voerendaal 
3.  W. Schaefer - Roermond 30 H. Tubee  - Thorn 

Laatste Prijs:  Alb Beuenen – Ohe en Laak 
Barcelona ZLU 31-07-20 

1. G. Heijnen en Zn – Gronsveld  10 Demandt & Zn - Elsloo 
2.  Beckers – Willems - Sittard 20 Smeets & Penris  - Urmond  
3.  Gebr. Saya -  Maastricht  30 H. Nijsten - Geulle 

Laatste Prijs:  Marc Gielen - Maasbree 
La Souterraine 15-08-20 

1. John van Heel – Maria Hoop 10 Dennis Veugelers - Nieuwstadt 
2.  Comb. Berensfreise - Nieuwstadt 21 M. Georges - Landgraaf 
3.  Fam. Jacobs – Beek 30 Dennis Veugelers - Nieuwstadt 

Laatste Prijs:   H. Lacroix - Beek 
Bergerac 07-08-20 

1. R. Muijtjens  - Ubachsberg  10 W. Dircks – Maria Hoop 
2.  G.J. Hanssen – Neer  20 P. Benders - Blerick 
3.  A. Gielen - Baarlo 30 P. Benders - Blerick 

Laatste Prijs:  L. Grispen - Stevensweert 
Rieux Minevois 08-08-20 

1. W. Schaefer - Roermond 10 Comb J. Vullers en Zn - Roggel 
2.  J. Nijssen – Haelen  20 F. Mertens - Nuth 
3.  Marc Gielen - Maasbree 31 S & A Deckers - Meers 

Laatste Prijs:  Th. Berben - Haelen 
Narbonne 15-08-20 

1. Fam. Jacobs – Beek 10 Th Daalmans - Elsloo 
2.  Gebr. Saya -  Maastricht 21 J. Nijssen – Haelen  
3.  S & A Deckers - Meers 30 Marc Gielen - Maasbree 

Laatste Prijs:  W. H . Janissen – Meerssen  
Bergerac 15-08-20 

1. Fam. Jacobs – Beek 10 A. Frische – Holtum  
2.  Kurvers – De Weerd - Hulsberg 20 L. Verstraeten – Echt  
3.  Roy Abels – Puth  30 R. Nijs – Tegelen  

Laatste Prijs:  G.J. Hanssen – Neer  
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De Sponsorprijzen 2020 worden ter beschikking gesteld door: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Duivenkweekcentrum 
Limburg 

 
Groothandel in Duivenvoeders en 

bijproducten 
Alles voor de duivensport 

 
Voor Informatie kijkt U op: 

www.gebrsimonsduivencenter.nl 
 

Voor Bestellingen: info@gebrsimonsduivencenter.nl 
 

Termoors 45, 6311 BC Ransdaal, T 043 - 4592444 
 

NIEUW: Bekijk onze nieuwe WEBSHOP !!! 
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PROVINCIAAL CRITERIUM Z.L.U. 
 

PAU                                                         Sponsor: Probac – Dr. Brockamp, Boppard (D) 
 
In concours :  258 duiven 
Deelnemers :  65 
 

1. Fam. Jacobs, Beek   7-1492815 
2. L. van Bogaert, Maastricht  8-1321071 
3. H. Tubée, Thorn   5-1899537 

 
Narbonne                                       Sponsor: Hilbra Spuit- en Stucadoorswerken 

 
In concours :  798 duiven 
Deelnemers :  94 
 

1. Fam. Jacobs, Beek   9-7006966 
2. Jean-Marc Jacquemain, Oupeye 9-1111882 
3. Helmut-Geert Schmitz, Eijs  6-1788948 

 
 

Provinciale Pau-zege én 1e Nat. ZLU Narbonne voor  
de Familie Jacobs uit Beek 

 
We schrijven eind Mei 2020. Nederland is sinds enkele maanden in de ban van het inmiddels bekende virus, 
maar voor de duivenmelkers onder ons is er eindelijk licht aan het einde van de Coronatunnel. We mogen 
weer! Na maanden van onzekerheid krijgen we groen licht en het stof mag van de manden geblazen 
worden, het spel is weer op de wagen. 
 
Ook de bekende forme-fee is uit haar winterslaap 
ontwaakt, rekt zich eens uit en gaat op de 
vleugels. Tot op dat moment is geen enkele 
duivenliefhebber in het Limburgse ervan op de 
hoogte, waar zij dit jaar zal neerstrijken. Op een 
zuidelijke warme wind komt de forme-fee het 
Zuid Limburgse heuvelland binnengevlogen, ze 
passeert de Zonneberg in Maastricht en volgt de 
meanderende Maas een tijdje. Na een poosje 
neemt ze een meer noordoostelijke koers 
richting Geulle en passeert het vliegveld in Beek, 
plots wordt ze aangetrokken door een prachtig 
groen tuinhok in het iets noordelijkere gelegen 
Neerbeek, en daar aan de Neerbekerstraat op 
huisnummer 9 strijkt ze voorzichtig neer……. Kijkt 
eens rond en denkt bij zichzelf: hier blijf ik een 
tijdje, hier is het goed! 
Zo zou het duivensprookje van de Familie Jacobs uit Neerbeek dit jaar kunnen beginnen, want zo moeten 
Hans, Frank, Jos en zeker ook moeder Nelly het seizoen 2020 beleefd hebben en nog steeds beleven, 
ongekend wat hier afgelopen seizoen gepresteerd is! 
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Ten eerste is er het provinciaal criterium uit Pau ZLU, dat op hun naam geschreven wordt. Een 3 jarige 
duivin, gespeeld op weduwschap, brengt het provinciale goud naar Neerbeek. 
 
Dan volgt het absolute hoogtepunt van het seizoen, “Roglic”, een jaarling weduwnaar is niet alleen de 
snelste in het Bronsgroene, maar ook niemand in fond minnend Nederland is op deze dag opgewassen 
tegen zijn krachtsinspanning.  
 

“Roglic” is goed voor de 1e prijs Nationaal ZLU 
Narbonne tegen 6.725 duiven.  
De familie is nog niet goed en wel bekomen van 
dit formidabele succes, als op zondagmorgen 
om 09.05 uur hun 2-jarige weduwduivin over 
de antenne loopt, en als kers op de taart de 1e 
Nationaal sector Zuid van Bergerac NPO voor 
haar rekening neemt, gevolgd door een serie 
van 21 prijzen van de 45 gezette duiven!! 
Geloof me gerust, beste liefhebbers, er is geen 
enkele liefhebber op deze aardkloot, die niet 
tekent voor zo’n seizoen, als dat van de familie 
Jacobs, in 2021!! 

 
 
Wat in het bijzonder opvalt is het feit, dat het een vrij jonge ploeg is, die dit heeft klaargespeeld. Dit biedt 
perspectief voor de komende jaren, maar ze blijven niet stilzitten hier in Neerbeek. Er zijn alweer nieuwe 
aankopen gedaan om hun (fond)stam te versterken. Want ook de programmaduiven deden het ( mede 
door de forme-fee ) meer dan uitstekend in 2020. 
 
De dagelijkse verzorging wordt verdeeld over de drie broers, maar Frank geeft ruiterlijk toe, dat Hans en Jos 
dit jaar het merendeel van de verzorging op hun schouders hebben genomen, mede door het feit, dat zij 
wegens coronamaatregelen het meeste thuis waren, c.q. werkten. Maar ga er maar vanuit, dat Frank hier 
ook duchtig aan de kar trekt. 
 
Op mijn vraag wat nu dit jaar het verschil maakte kunnen ze me uiteraard geen antwoord geven, wel 
hebben ze dit jaar de vliegduiven, zowel programma- als fondduiven, want die zitten door elkaar, voor het 
eerst verduisterd. En wel van eind Maart tot half Mei. De duiven hadden toen daglicht van 09.00 uur tot 
19.00 uur, de rest van de tijd zaten ze donker. Ook werd dit jaar gewerkt met schaduwdoeken, die werden 
op de heetste momenten van de dag voor de ramen gespannen. Dit had een duidelijke positieve invloed op 
de temperatuur en de luchtvochtigheid op de hokken. 
 
Sinds twee jaar zitten de programma- en de fondvliegers dus door elkaar en dit bevalt uiteraard uitstekend. 
Ze trainden dit jaar eenmaal daags en dit tot volle tevredenheid. De duivinnen zitten door de week in een 
ren met veel windbreekgaas, deze staat op de begane grond en ze trainen van hieruit. Als ze van de 
vluchten thuiskomen gaan ze “boven”, op het vlieghok naar binnen, geen probleem. 
De duivinnen hebben toch voornamelijk het mooie weer gemaakt dit seizoen, aldus de broers. 
 
De kwekers worden hier half December gekoppeld en de vliegploeg half Januari. De duiven trekken 
vervolgens een jong groot en komen hierna niet meer op eieren. Ze zitten dus vrij vroeg op weduwschap, 
geen probleem hier, lachen de broers. 
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De jaarlingen gaan ofwel naar Bergerac van de afdeling Limburg ofwel Agen ZLU. Deze vluchten worden in 
hetzelfde weekend vervlogen. Wie mist mag zijn geluk nog eens beproeven op een middaglossing. De 
prijsvliegers gaan vervolgens naar ofwel Cahors van de afdeling ofwel Marseille/Narbonne ZLU. Dit jaar 
hebben ze maar liefst 38 jaarlingen met minstens eenmaal prijs op de fondvluchten! 
De oude vliegduiven doen ofwel 2 ZLU vluchten of 3 middaglossingen. 
 
Dit jaar werd voor het eerst Koopman all-in one van Beyers verstrekt aan alle vliegduiven, het voer wordt 
verkregen bij de firma Simons in Ransdaal. De laatste paar dagen voor een zware klus worden ze nog 
bijgevoerd met Energy Plus van Versele Laga. Verder maakt Hans een soort bak allerhande bestaande uit: 
vers grit, Mix van Beyers, Mix van Paloma, Patagoon, vitamineral en piksteen. Dit ververst hij dan twee 
maal per week.  De jonge fondduiven worden het liefst met de vroege tour gespeeld en dan tot Orleans. Ze 
zitten tussen de programmaduiven en maken dan ook de voor programmaduiven gebruikelijke cyclus van 
bijlichten/verduisteren mee. 
 
In het verleden werd de man met de witte jas, in dit geval Vincent Schroeder, geregeld geconsulteerd. Dit 
jaar slechts een enkele keer. Buiten de gebruikelijke geelkuur in Maart krijgen de duiven twee weken voor 
een opdracht iets tegen de koppen, met afwisselende producten, dit via het drinkwater. Bij thuiskomst zit 
er Recuvit Forte van Schroeder in het drinkwater. Tijdens dit schrijven hadden de duiven juist een para-coli 
kuur gehad, gevolgd door een enting tegen paratyfus. 
 
De kweekploeg wordt uiteraard aangevoerd door de “Dikke Winkens “, deze doffer heeft een mega grote 
stempel gedrukt op de huidige kolonie in Neerbeek. Nakomelingen vliegen kopprijzen van Marche tot 
Narbonne (“Roglic”). Verder zijn de gebroeders goed geweest met nakomelingen van de Limoges-lijn van 
Jacques Winkens uit Itteren, de Turbodiesels van A.P Overwater en de duiven van Sjaak v/d Velde uit het 
Zeeuwse Breskens. Verder zit er nog een scheut fondbloed in van hun beruchte “93”. 
Op mijn vraag of er geen duivinnen op nest gespeeld worden was het antwoord duidelijk. 
Frank vertelt me lachend, dat tijdens het beruchte weekend van Narbonne/Bergerac er 6 duivinnen op nest 
in de strijd waren. De broers hadden hun, na een eerdere fondvlucht, op eitjes laten komen voor dit 
weekend. Enkele dagen voor inkorving werd er een klein jong ondergestoken, resultaat 6 van de 6 ofwel 
100% prijs met deze nestduivinnen. 
 
Wat ik wel nog even wil aanhalen is, dat 
zowel Frank, maar zeker ook Jos, zowel 
op bestuurlijk als organisatorisch vlak 
een grote rol vervullen in hun 
inzetlokaal  “de Olijftak” in Beek. Jos is 
bijvoorbeeld centrumleider van de ZLU 
vluchten, als ook de Nationale 
concoursen. Bovendien is hij zowel de 
uitteller van de vereniging als het 
samenspel! Kunt u nagaan hoeveel 
uren er hier per seizoen in onze 
duivensport gestoken worden! 
 
 
 
De familie Jacobs, een familie met passie voor onze geliefde sport, die hun absolute topseizoen draaiden in 
het seizoen 2020. 
Een ding is hierbij zeker, ze hebben het alle drie zeker niet van een vreemde!!! 
 
Een van harte proficiat aan de hele familie. 
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Agen Jaarlingen                                  Sponsor: European Pigeon Website 
 
In concours :  786 duiven 
Deelnemers :  84 
 

1. Marc Gielen, Maasbree  9-1080918 
2. L. Martens, Stein  9-1764932 
3. W. Schaefer, Roermond 9-1088454 

 
Goud op Agen Jaarlingen voor ‘Beau’  

van Marc Gielen, Maasbree   
 
 
Eind Juli wordt Agen ZLU vervlogen. De vlucht met Internationaal gezien de meeste duiven aan de start. Dit 
jaar gaan maar liefst 30.111 duiven op de vleugels vanuit Agen, gelegen in Zuid West Frankrijk tussen 
Bordeaux en Toulouse. In het Nationale ZLU concours strijden 5.480 jaarlingen voor eeuwige roem voor 
hun baas. 
 
Op vrijdagmorgen worden de Agen vliegers gelost om 07.00 uur. De weersverwachtingen zijn gunstig, niet 
extreem warm en een kalme wind uit voornamelijk westelijke richtingen. 
Hals reikend wordt door de liefhebbers uitgekeken naar de eerste meldingen. Waar hebben de duiven de 
beste omstandigheden om de hoogste gemiddelde snelheid te behalen? 
Met een westelijke wind moet normaal gesproken de oostkant niet in het nadeel liggen. En vanuit deze 
hoek komt dan ook de eerste melding. Het is onze Waalse vriend Jean-Marc Jacquemain uit het Belgische 
Opeye, gelegen onder de rook van Maastricht, die de eerste melding voor zijn rekening neemt. Om 18.58 
uur loopt zijn jaarling duivin over de antenne. Het spel is op de wagen en overal speuren gespannen ogen 
de horizon af. Vooral van Agen jaarlingen is het vaak afwachten welke duiven het in hun mars hebben. 
Nationaal in het snuitje te vliegen, het is meestal hun eerste grote opdracht. In het Limburgse vallen even 
na 19.00 uur meerdere duiven en dit wordt in Maasbree gadegeslagen door Marc Gielen. Hij weet, dat als 
hij de tot dan toe snelste duif van ondergetekende nog wil kloppen, hij voor 20.00 uur zal moeten klokken.  
Waar ik het laatste half uur toen heen en weer over het gazon ben blijven lopen, zal voorlopig geen mol 
“stoten” zegt Marc lachend. En even voor 20.00 uur, om 19.58 uur om precies te zijn, is het dan zover.  

 
Zijn 3e getekende duivinnetje, later 
“Beau” gedoopt, heeft de 910 
kilometer van Agen naar Noord 
Limburg overbrugd met een snelheid 
van 1169 m/min en zit even na achten 
alweer op haar jong van enkele dagen. 
Goed voor de Nationale overwinning 
op deze prachtige Agen. Een prachtige 
Agen ook gezien het feit, dat het gehele 
ZLU podium wordt ingenomen door 
liefhebbers verspreid over het hele 
land. 
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Marc timmert de laatste jaren stevig aan de weg op de Internationale concoursen. In het verleden werd er 
ook aan de NPO vluchten deelgenomen en sterk gepresteerd. Maar het geweer wordt steeds meer van 
schouder veranderd richting de vluchten met een ochtendlossing en dan het liefst de ZLU concoursen. 
In Maasbree wordt al sinds jaar en dag op nest gespeeld en dit zal ook zo blijven vertelt Marc. Weduwschap 
is niet mijn ding zegt hij lachend. 
 
De nestduiven zitten de hele winter bij elkaar en worden ergens eind Februari/begin Maart gescheiden. 
Vervolgens worden ze gescheiden ingespeeld. Ze komen dus alleen bij elkaar, als ze terug komen van een 
vlucht. De tijd dat ze dan samen blijven varieert. Marc maakt vooraf een duidelijk schema, welke duiven 
naar welke vlucht gezet gaan worden. Een maand voor inmanden van de betreffende vlucht worden de 
duiven dan gekoppeld. De oude(re) duiven worden gericht gekoppeld, omdat Marc het liefst per koppel 
speelt. En dan is het voor vluchten als bijvoorbeeld Barcelona wel belangrijk, dat deze duiven ook een 
koppel vormen.  
 
De jaarlingen daarentegen mogen vrij paren. De jaarlingen gingen voor Agen zo vaak mogelijk de mand in. 
Ik heb graag, dat ze tussen de 2000 en 2500 kilometer onder de vleugels hebben, zegt hij. Als de vluchten 
van de waarheid eraan komen, moet er verplicht getraind worden in Maasbree. En alle duiven moeten dan 
naar buiten. Het is apart om te zien, vertelt Marc, dat de hele bups zich dan verdeelt in vier groepen. De 
eerste groep gaat gelijk naar de aangrenzende beek en het daarbij gelegen land. De tweede groep vliegt 
een tijdje en vervoegd zich vervolgens bij groep één op het land. De derde groep blijft trainen in 
groepsvorm. En de laatste groep traint veelal individueel, dit zijn dan vooral de doffers. Verschil in 
prestaties is er, volgens Marc, niet te zien. De duiven trainen verplicht in de ochtenduren en soms ook ’s 
avonds. Ook wordt er geregeld met de duiven gereden in de avonduren en dan wel in zuidoostelijke 
richting. Dit jaar werden ze steeds gezamenlijk gelost. De week voor Agen werden de jaarlingenploeg nog 
ingekorfd voor Sens. De eitjes werden ondergebracht bij de kwekers en ze kwamen prima af. Met veel 
vertrouwen werd er dan ook naar het inzetlokaal in Echt getrokken. En dit vertrouwen werd niet 
beschaamd door de 15 dames en één doffer. Van de 16 gezette duiven staan er 8 op de uitslag met naast 
de 1e prijs ook nog de 9e prijs Nationaal ZLU, te weten het nestzusje van Beau! 
 
Beide zusjes werden gekweekt in 
Wagneleé, bij het bevriende duo, 
Stefan Depasse en Jo Lardenoye. 
Wellicht het beste hok van België 
afgelopen seizoen. Marc steekt dan 
ook niet onder stoelen en banken, 
dat dit zijn grote leermeesters zijn! Zo 
is een dochter van “La Frazette” zijn 
absolute stamduivin. De vader van de 
Agen winnares is samen door Jo en 
Marc aangekocht bij Geert Tiemes. 
Het is voor de volle 100% een Jelle 
Jellema duif. De moeder is eigendom 
van Stefan en Jo en van origine 
Saarloos en zoon. 
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Verder staan ook de Corstjens duiven aan de basis van het hok. Ooit ging Marc voor versterking naar het 
vermaarde Witte stadje. De bedoeling was een dochter van basiskweker “de Cassartelli “ te kopen, maar 
toen hij vernam, dat hij voor hetzelfde bedrag ook 10 koppels uit de vliegduiven kon krijgen, was de keuze 
snel gemaakt. Een belangrijke stap naar de huidige successen.  
 
De jonge duiven gaan hier op de natour mee tot rond 235 kilometer. De latere jongen worden zelf 
afgericht. Van nature gezond blijven luidt hier het credo! Het water komt hier rechtstreeks uit de grond en 
bevat altijd een knoflookaftreksel.  Natuur producten, die ook geregeld, op gevoel, gegeven worden zijn: 
Röhnfield Usne Gano en Bio Lugecol. Beiden op zuurbasis, alsmede BlitzForm. 
 Verder zo weinig mogelijk medicijnen zegt Marc. Als ik niet ziek ben, ga ik ook nooit naar een dokter. Als de 
boel niet vertrouwd wordt, wordt Peter Boskamp geraadpleegd. 
 
Een belangrijk hokklimaat is ontzettend belangrijk, meent Marc. Duiven moeten er zich thuis voelen, niet te 
steriel, liever gezellig en met wat stro al snel bereikt. De drinkbak staat altijd in de buitenren en wordt 
gerouleerd. Verder vinden de duiven bij thuiskomst altijd honing in het drinkwater. Eenmaal per week gaat 
er tijmolie vermengd met biergist over het voer. Tijmolie wordt gebruikt in de paardenwereld en is goed 
voor de luchtwegen. Ter controle van de luchtwegen wordt er geregeld een druppel in het oog gedaan. Als 
deze niet tot tevredenheid doorloopt wordt er ingegrepen, dit gebeurde ook voor Sens.  
 
Het hele jaar wordt er ruimengeling van de firma Simons uit Ransdaal gegeven aan alle duiven. Duiven, die 
naar een zware opdracht gaan, worden nog opgevoerd met een energymengeling van Versele Laga en 
Koopman all-in One. Verder altijd vers grit en bak allerhande, gemengd door het voer. 
Ik was op bezoek bij Marc Gielen in Maasbree, een van de jonge(!) liefhebbers in Midden en Noord 
Limburg, die samen met mannen als de gebroeders Boonen, Herman Hendrix, Gerard de Renet, Johan 
Engels etc. hard aan de boom schudden op de ZLU vluchten. 
 
In het verleden hoorde ik wel eens vaker: ja, jullie in het Zuiden kunnen ’s avonds altijd duiven draaien, bij 
ons kan dat niet…… 
 
Een uitspraak die nu naar het rijk der fabelen verbannen kan worden, en dat is prima zo!!!  
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Agen Ouden                                                   Sponsor: DHP Cultura voor natuurlijke balans….. 

 
In concours :  975 duiven 
Deelnemers :  133 
 

1. G. Janssens, Epen   6-1802944 
2. Wil Boonen, Buggenum   7-1476679 
3. Th. Peters, Elsloo   7-1491928 

 
 

Giel Janssens, Epen  
Glorieuze winnaar op Agen ZLU ouden met ‘Siem’ 

 
De ZLU vlucht vanuit Agen heeft afgelopen jaar 12.220 Nederlandse duiven aan de start gebracht. 6.642 
oude duiven en 5.578 jaarlingen. Op vrijdag 24 Juli ging het hele spul op de wieken voor een prachtige 
vlucht. De eerste duiven doen tegen de 1170 m/m en dezelfde dag zijn de prijzen voor de oude duiven 
verdiend. De jaarlingen hebben nog (voor Zuid Limburg) de dag erna s ’morgens tot even na zevenen de tijd 
om een prijs voor de baas te bemachtigen. 
 
Om 19.07 opent Jean Marc Jacquemai uit 
Opeye, net over de grens bij Eijsden, het 
bal voor de oude duiven. Iets verderop in 
het absolute Zuid Limburgse 5 
sterrenlandschap rond Epen is Giel 
Janssens op zijn post en ziet in de verte 
langs de flanken van het Bovenste Bos een 
duif naderen. En geloof me daar is op 
duiven wachten echt geen straf. Als de duif 
dichter bij het hok komt, bemerkt Giel, dat 
er nog een andere duif bij vliegt.  
 
Eén van de duiven knijpt de vleugels bij elkaar en de ander volgt hem blindelings. De eerste duif is een 
weduwnaar van Giel, de andere een vreemde duif. De weduwnaar van Giel kan blijkbaar moeilijk afscheid 
nemen van zijn vluchtgenoot en samen vliegen ze nog meer dan 1 minuut boven de hokken van Giel. Om 
19.06 vindt de weduwnaar het goed geweest, wenst zijn vluchtgenoot nog een goede reis, valt op de klep 
en wandelt naar binnen. Als de weduwnaar van Giel nog één rondje meer had gevlogen, was de Nationale 
zege naar Wil Boonen in Buggenum gegaan. Hij wordt nu prachtig tweede op iets meer dan 1 seconde!! En 
dan te bedenken, dat Wil niet op zijn post was……. 
 
Meer dan 20 jaar speelde Giel samen met zijn vriend Jean Hausoul onder de naam Janssens-Hausoul. Een 
naam, die klinkt als een klok in de Internationale fondwereld. Na het overlijden van Jean moest Giel alleen 
de kar trekken en zoals dat vaak gaat, beweerden sommige betweters, dat het nu wel minder zou zijn met 
de prestaties. Nou op dit moment huist bij Giel de Internationale asduif van Perpignan over 3 jaar en de 
Nationale asduif Barcelona over 4 jaar, tevens 2e Internationale asduif.  
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En nu weer een Nationale winnaar ZLU 
in de vorm van Siem.  Genoemd naar de 
kleinzoon van Maria en Giel, einde 
discussie lijkt me! Giel gaf me nog 
duidelijk aan, dat er in de 20 jarige 
samenwerking tussen Jean en Giel nooit 
een verkeerd woord is gevallen, dat 
horen we niet vaak. Siem is een 4 jarige 
weduwnaar, die tot op heden zijn prijzen 
vloog, maar nu van deze Agen duchtig 
uit zijn slof schoot. Hierdoor is hij in één 
klap gepromoveerd van weduwnaar tot 
kweker.  

In zijn afstamming zien we, dat de vader een rechtstreekse van Houtendoffer is. De moeder is 50% Witbuik 
via Guus van Aken en 50 % van het eigen soort, lees Zwarte Lourdes. 

Deze Zwarte Lourdes zit momenteel in bijna alle prestatieduiven van Giel verweven. In zijn pedigree komen 
we de oude vd Wegens en Braakhuislijnen tegen. De Zwarte Lourdes ging in zijn vliegcarrière slechts 2 maal 
de mand in met als resultaat een 21e Nationaal Narbonne en 1e Nationaal St Vincent tegen 16.621 duiven. 
Aan deze St Vincent overwinning zit nog een speciaal verhaal vast. De week voor inzetten van de bewuste 
St Vincent besluit Jean de duiven nog even te gaan lappen in St Vith. Duiven in de mand gestoken en op 
naar België. Vervolgens lost Jean de duiven om 21.40 uur (!!!). Een uurtje later is hij terug in een 
ondertussen donker Epen en Jean vraagt aan Giel, hoeveel zijn er terug? Het antwoord is kort……….nul. 
De dag erna is Giel, zoals gebruikelijk, vroeg uit de veren en als hij om 04.30 naar achterloopt zitten er al 2 
duiven op de klep te wachten, de Zwarte Lourdes en zijn nestpaar, een duivin. 
Als Jean de poulebrief heeft ingevuld, vraagt Giel, op welke plaats staat de doffer, die vanmorgen al om 
04.30 op de klep zat? Achtste antwoord Jean, dan zet er maar 8 bomvol zegt Giel. Ik geloof, dat je 
hartstikke gek bent, antwoord Jean, dea kump neet!!. Wèdde van waal, antwoord Giel! Er wordt een 
nieuwe poulebrief gemaakt en de doffer komt bovenaan te staan, bomvol gepould. De rest is geschiedenis. 
De Zwarte Lourdes bewijst het gelijk van Giel en wint de 1e Nationaal St Vincent! Op mijn vraag hoe de duif 
aan de naam: Zwarte Lourdes komt is het antwoord simpel. Hij heeft inderdaad gewijd Lourdeswater te 
drinken gekregen. ( niet verkrijgbaar bij Karel Leyen ). 
 
In het duivenseizoen is Giel iedere dag van 05.30 tot 22.00 met zijn gevleugelde vrienden in de weer. Hij is 
bloedfanatiek en niets wordt aan het toeval overgelaten. De duiven worden gespeeld op klassiek 
weduwschap en op nest. De jaarlingen vliegen allemaal op nest. Zo zie ik gelijk uit wat voor een hout ze 
gesneden zijn, aldus Giel. Half Maart worden alle duiven gekoppeld. De eieren van de beste vliegduiven en 
van de kwekers worden omgelegd naar de weduwnaars, die de jongen grootbrengen. De nestduiven 
broeden over. De nestduiven worden vervolgens ingespeeld op weduwschap tot 1 Mei. Dan worden ze 
gekoppeld, broeden 10 dagen en vervolgens worden ze gescheiden. 1 maand voor hun eerste grote 
opdracht worden ze dan weer gekoppeld en dan gaan de duivinnen op een klein jong de mand in. 
Vervolgens gaan hun doffers de week later op hetzelfde jong mee. 
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De jonge duiven worden gewoon op de natour gespeeld. Zij en de kwekers krijgen NOOIT medicijnen. De 
vliegduiven krijgen een week voor het inmanden een coccidiosepil. Dit is meestal op maandag, vervolgens 
op woensdag en donderdag een ornipil en de dag van inkorving een geelpil. 
Jaarlijks krijgen de vliegduiven een parathyfuskuur.  
 
Verder zweert Giel bij dierlijke eiwitten, dit vooral voor het herstel van de spieren. 
Het voer is van Beyers en wel de Galaxymengelingen. In het begin worden de duiven vrij licht gevoerd. Als 
de echte vluchten naderen wordt het voer zwaarder en vetrijker. 
 
Mocht er iets haperen aan de duiven, dan wordt Ferdy van der Sanden ingeschakeld. Zijn producten 
worden ook gebruikt om de duiven optimaal aan de start te brengen. 
Giel geeft duidelijk aan, dat alles gaat en staat met de kwaliteit van de duiven. Als die er niet is, wordt het 
erg moeilijk en zeker op de zwaarste vluchten, zoals de ultieme vlucht voor Giel; Barcelona. 
 
Ieder jaar wordt er wel iets bijgehaald op hokken, die vroeg vliegen op Barcelona. Dan het liefst een 
ingeteelde duif naar de basis van het betreffende hok. Deze duiven worden dan gekoppeld tegen 
ingeteelde duiven naar de eigen lijnen. 
Giel geeft me nog duidelijk aan, dat als de ligging voor een klassieker wel eens ongunstig is, er dan altijd 
nog een Provinciaal concours is. Daar moet je er dan wel bij zijn, is dit niet het geval, dan is het helaas…… 
Het typeert Giel ten voeten uit, een gedreven liefhebber op zoek naar het beste van het beste om met de 
besten mee te kunnen doen.  
 
Proficiat Giel! 
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Barcelona                           Sponsor: Sportblad ‘De Duif’ – Antwerpen B. 
 
In concours :  623 duiven 
Deelnemers :  129 
 

1. G. Heijnen en Zn, Gronsveld 7-1506539 
2. M. Clauwers, Nederweert 3-1481188 
3. Beckers-Willems, Sittard 5-1103221 

 

 
Gilbert en Paul Heijnen schrijven de klassieker:  

Barcelona op hun naam in 2020! 
 
 
We schrijven eind Juli 2020. Wat in het voorjaar een stoute droom leek, wordt nu toch bewaarheid. 
Barcelona, absoluut de Koninginneklassieker, wordt onlangs alle coronaperikelen vervlogen. Iedere zichzelf 
respecterende zware fond speler krijgt een vreemd gevoel, als het woord al klinkt. Onder normale 
omstandigheden een taaie klus voor onze raspaardjes, maar de editie van 2020 is er een van 
buitencategorie, zoals in het wielrennen, de zwaarste cols worden genoemd! 
Wat was het warm, tropisch zelfs, over de gehele vlieglijn veranderde asfalt in een smeuïge massa en 
iedereen zocht verkoeling in de schaduw en/of bij water. Onze gevleugelde vrienden echter kregen op 
vrijdagmorgen de vrijheid en mochten aan hun heroïeke thuisreis beginnen. Niet zoals de wielrenners in de 
Tour, die steeds verfrissing krijgen van hun ploegleiders, waar de dagelijkse etappe van tevoren is uitgezet, 
en knechten de kopmannen op allerlei manieren bijstaan. Nee beste sportgenoten, onze dappere atleten 
zijn voor de volle 100% op zichzelf aangewezen. Hitte, dorst, honger, roofvogels, laffe Franse jagers, 
hoogspanningen…etc. krijgen ze voor de kiezen! En dan is het in het bloedhete luchtruim: ieder voor zich en 
God voor ons allen…. 
 
In Nederland valt de eerste duif om 15.21 in Bavel bij Fran Jansen en Co. Het spel is nu op de wagen en 
iedereen kijkt reikhalzend uit naar zijn favorieten, wie heeft de hel doorstaan?? 
In het Zuid Limburgse Gronsveld, de prachtige streek waar moeder Maas flirt met het Heuvelland, zijn Paul 
en Gilbert Heijnen ook op hun post.  
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Ze zitten in de tuin en zien de duiven van Issoudun gestaag op de tuinhokken neervallen. De kerkklok heeft 
net 16.30 geslagen, als er weer een duif komt aanstormen. Hier is er weer een van Issoudun, roept Gilbert 
naar Paul, maar bij laatst genoemde stokt de adem in zijn keel…… Pap, roept hij naar Gilbert, dat is een 
witpen en daar is er geen van naar Issoudun. Ze kijken zich ongelovig aan en een moment van ongeloof 
overvalt hun…… Het zal toch niet waar zijn??? 
Als een speer naar het hok en jawel hoor, het is hun 2e getekende weduwnaar van Barcelona. Hij heeft het 
dus geflikt. Op dat moment de 1e melding in het Bronsgroene en de 4e melding bij de ZLU, Chapeau!! 
Later goed voor de provinciale zegepalm, Nationaal ZLU superknap 19e en 28e Internationaal. Dit betekent 
de 9e provinciale overwinning voor de familie Heijnen. In totaal weten 146 duiven op de eerste dag hun hok 
te bereiken. Dit zegt alles over deze krachtpatsers en over deze Barcelona editie. 
 
De naam Heijnen en zoon vinden we al 112(!!!) jaar terug op de uitslaglijsten. Eerst bij opa Heijnen in Heer, 
later bij vader Bèr eveneens in Heer en later Gronsveld. En nu bij Gilbert (62) zoon en opvolger Paul (19). 
Deze Paul heeft volgens Gilbert het grootste aandeel gehad in de successen van 2020, want naast de 18e 
Nationaal Barcelona werden ook de 8e Nationaal Narbonne en de 39e Nationaal Dax NPO gespeeld! 
Frappant detail is, dat de Barcelonaoverwinnaar van Bennie Steijns komt en de Narbonnevlieger via een 
bon van Fons Lankohr uit Mheer. Zo kan het dus gelukkig nog steeds. 
Niet vergeten te vermelden, dat de  Barcelonadoffer de week voor inkorving, tijdens zijn dagelijkse training, 
plots zijn eigen duivin op het dak vond. Zij was te laat van Bergerac (hier wordt totaal weduwschap 
gespeeld) en mijnheer heeft de hele dag met zijn vrouwtje de buurt onveilig gemaakt. Dit heeft zeker 
bijgedragen aan zijn exploot op de vlucht uit de Catalaanse hoofdstad. 
 
Afgelopen winter werd het tuinhok van Harry Winkens uit Itteren zaliger aangekocht. Met veel hulp van Jan 
Duits uit Oost Maarland werd dit in Gronsveld opgezet en voorzien van prachtige rennen. Een lust voor het 
oog.  Het vervoer van het hok ging niet zonder slag of stoot. Het werd in 2 delen op een vrachtwagen naar 
Gronsveld gebracht en verschillende bruggen bleken te laag. Het luchtvering systeem van de vrachtwagen 
moest zelfs uitgeschakeld worden om er onderdoor te komen!! 
 
Wegens corona en gebrek aan vertrouwen, dat we nog gingen spelen, werden de duiven 5 Maart 
gekoppeld en mochten twee maal overbroeden. Verder werden de duiven erg licht gevoerd om de 
eventuele vorm af te remmen. Oude en jaarlingen zitten door elkaar en de duiven krijgen zoveel mogelijk 
vliegkilometers als voorbereiding. Doffers en duivinnen trainen eenmaal daags. 
De jaarlingen vliegen ofwel LBC ofwel Agen ZLU en/of Narbonne ZLU. De oude vliegduiven worden verdeeld 
over de overige klassiekers. Geregeld worden de duiven gelapt in St Vith. Ook voor Barcelona was dit het 
geval, maar toen om 21.40 nog geen duif thuis was, werd vooral Paul toch wel erg zenuwachtig. Gelukkig 
viel even later het eerste groepje en rond 22.00 de tweede groep, waaronder onze Barcelonavlieger. 11 
duiven kwamen de volgende dag na. 
 
De basis fondduiven zijn nog van het oude Fabry-soort uit Luik, waar in het verleden 11 eitjes werden 
gehaald en dit toen nog met de fiets. De eitjes werden uitgebroed en het werden 10 prachtige jongen en 
één mindere…… Dit werd later één der eerste stamduiven! 
Verder de van de Wegens duiven via een Duitse sportvriend; dezelfde die de legendarische Raket kocht. 
Ook de duiven van de Barca King van Freialdenhoven en zonen drukken een duidelijk stempel op de huidige 
kolonie. Van mentor Willie Molin kregen ze in het verleden veel goede adviezen.  
 
Poetsen wordt eenmaal per week gedaan, alles op droge mest en eenmaal per jaar grote kuis. 
Paul en Gilbert houden hun duiven zo dicht mogelijk bij de natuur. Gerst wordt veelvuldig gehanteerd, 
evenals Thee, de Reiger en Karnemelk. Als de duiven voor de vluchten dan opgevoerd worden, krijgen ze 
hier een positieve boost van, aldus de heren. Hier ook de gebruikelijke geelkuur bij de eerste koppeling via 
het water. Afgelopen jaar werd om de 3 weken BS gegeven aan de vliegduiven. Vanaf eind Mei wordt alles 
serieuzer aangepakt en krijgen de duiven Schummi Black Power van Paloma met veel mais.  
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Volgens Gilbert en Paul zijn goede hokken met rennen ervoor anno 2020 onontbeerlijk. Met name voor te 
baden en om de roofvogel te vermijden. Vertrouwen in het systeem en in de duiven blijven houden 
prediken ze hier, ook als het wat minder gaat. 
Kijk in de spiegel als dit het geval is en zoek de oorzaak bij jezelf! Verder geven ze aan, dat als je mee wil 
blijven doen in de duivensport op dit moment, specialisatie een vereiste is. Anders wordt het heel moeilijk. 
Verder vinden ze het spijtig vaak te moeten constateren, dat de programma spelers en de fond spelers 
steeds vaker uit elkaar groeien. We moeten er ons van bewust worden, dat we elkaar toch nodig blijven 
hebben, zeggen ze hier. En ik kan ze geen ongelijk geven. 
 
 

 
 
 
 
Verder wil ik nog iets aanhalen wat me erg aansprak bij Paul en Gilbert. Jaarlijks worden in de regio duiven 
verkregen bij liefhebbers, die vervolgens naar Italië worden verstuurd en daar door dr. Zaninni bij opbod 
verkocht worden. De opbrengst gaat naar het goede doel, zoals waterputten in Peru, weeshuizen en 
kinderziekenhuizen. Een warm gebaar in deze moeilijke coronatijden… 
De familie Heijnen staat al jaren garant voor duivensport op hoog niveau en als het aan Paul ligt, blijft dit 
nog decennia zo. Dit gaat lukken, let maar op!! 
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Rieux-Minevois                           Sponsor: De Bouwsteen Stassen b.v. - Beegden 
 
In concours : 512 duiven 
Deelnemers :  97 
 

1. G de Renet, Stramproy   5-1047404 
2. W. Schaefer, Roermond  6-1732922 
3. J. Nijssen, Haelen   8-1293689 

 
Gerard de Renet wint de vlucht uit Rieux-Minevois 

 
 
Normaliter de laatste vlucht van de Internationale fondkalender, maar in dit jaar is de vlucht naar voren 
gehaald en is Narbonne het sluitstuk. 
Volgens planning moesten de duiven van het Internationale konvooi gelost worden op vrijdagmorgen 7 
Augustus, maar moeder natuur stak hier een stokje voor. Zij verraste het Zuid Franse landschap langs de 
kust van de Méditerranée met een deken van laaghangende bewolking en mistvelden. Aangezien ook de 
komende dagen dit weerbeeld verwacht werd in en rond Perpignan, besloot de inrichter om de duiven te 
verplaatsen naar het Noord Westelijker gelegen Rieux Minervois. Hier waren de weersvoorspellingen voor 
het lossen van onze gevleugelde vrienden aanmerkelijk beter. 
En zo konden de 11.205 ingezette duiven om 07.45 aan hun thuisreis beginnen. Door de hoge 
temperaturen en het nagenoeg windstille weer zou het wederom een pittige klus worden voor de atleten 
van het luchtruim.  
 
Op de zaterdag, dag van lossing, kwamen alleen duiven door in Frankrijk op aanzienlijk kortere afstanden, 
dan wat de duiven uit het Bronsgroene moesten verwerken. Jac van den Bosch in Hengstdijk opende 
Zondag het bal voor Nederland even na de klok van 10.00 uur. 
In het Limburgse Stramproy wacht Geer (Weerts dialect voor Gerard) de Renet op zijn laatste duivin van 
Bergerac, als plots zijn 5 jarige weduwnaar zijn eindsprint afrond en om 10.30.17 het alarm laat afgaan, 
goed voor de overwinning en hij vliegt hier een dik uur los in het Provinciale concours!! 
 
Dus voor deze reportage op naar Rooj, zoals we 
Stramproy in het Limburgs noemen. De plaats op de 
grens met België verscholen in het vele groen. Op een 
donkere Oktoberavond bel ik aan bij huize de Renet en 
bij binnenkomst merk je gelijk, dat je binnen stapt bij 
een familie, waar dieren centraal staan. Jippe de hond 
heet me hartelijk welkom en snel blijkt, dat de 
paardensport door de dochters op niveau bedreven 
wordt! 
Geer is een 52 jarige uitvoerder in de bouw, die zijn 
hart sinds vele jaren heeft verpand aan de vluchten 
met de lange adem.  Aan deze Perpignan werd 
deelgenomen met 7 duiven en 3 vliegen er Nationaal 
in de prijzen. Te beginnen met de 8e Nationaal ZLU, 
een topprestatie van deze weduwnaar.  
Geer speelt met weduwnaars op de klassieke manier 
met thuisblijvende duivinnen. Verder wordt ten strijde 
getrokken met oude duivinnen op nest. Deze worden 
gekoppeld op jaarling doffers, die niet op de 
fondklassiekers gekorfd worden. Zij worden enkel 
afgericht op de dagfond vluchten.  
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De nestduivinnen worden ingespeeld op weduwschap en vervolgens twee maal gespeeld op de zware fond 
vluchten. Meestal de eerste vlucht op oude eieren en de tweede keer op een klein jong. Als de oude 
duivinnen op reis zijn worden hun partners, de jaarling doffers, in een mand gezet, totdat de duivinnen 
thuiskomen van hun vlucht. Zo wordt de betreffende neststand in stand gehouden. Geer is fanatiek met 
zijn nestduivinnen en er wordt alle moeite gedaan om ze optima forma aan de start te brengen. Geregeld 
worden ze in de mand gestoken en zelf opgelaten. De weduwnaars worden in Maart gekoppeld en brengen 
een jong groot van de kwekers, vervolgens gaat de boel op weduwschap. 
 
De jonge duiven komen nooit in de grote mand, maar worden zelf vaak weggebracht en dit tot grote 
tevredenheid van de baas. Dit geeft veel minder stress voor het jonge volkje en van coli heeft Geer nooit 
last. Waarschijnlijk ook, omdat de jonge garde niet erg dicht op elkaar zit op de ruime tuinhokken. Het ene  
hok is 7 meter lang en opgebouwd uit 2 verdiepingen, het andere staat op de garage en is 9 meter lang en  
4 meter diep, inclusief een gang van 1 meter diep ervoor. 
 
Geer geeft aan er veel waarde aan te hechten, dat de duiven van nature gezond blijven en de man met de 
witte jas wordt zelden geraadpleegd. Als de boel niet wordt vertrouwt, wordt Peter Boskamp bezocht en 
zijn advies wordt opgevolgd. In het begin van het seizoen worden de duiven zo natuurlijk mogelijk 
gehouden. Wel wordt gezworen bij de producten van dr. Brockamp en met name de dierlijke eiwitten! 
Verder wordt er zelf een natuurdrank gemaakt waarin onder andere Oregano (geneeskrachtig kruid), 
Allicine ( knoflookextract), uien, jodium en bloedzuiverende thee worden verwerkt.  
Dit houdt de darmen gezond, aldus Geer en volgens hem is dit ontzettend belangrijk.  
Voordat de duiven naar een belangrijke opdracht gaan krijgen ze 2 geelpillen opgestoken op een nuchtere 
maag. Helaas kunnen ook in Rooj in de winterdag geen duiven uitgelaten worden als gevolg van de 
klamper, een probleem waar we allemaal mee te kampen hebben. De balans tussen het aantal postduiven 
en de roofvogels is helaas totaal ontwricht! 
 
Het was een gezellige duivenavond, daar in het land van de Zangeres zonder Naam. Ik heb er diverse duiven 
in de handen mogen houden, waaronder de Perpignan overwinnaar. Stuk voor stuk klasse duiven! Ieder 
jaar wordt ook wel ergens iets bijgehaald om de huidige stam te versterken en om de komende jaren in de 
Internationale klassiekers steeds meer uit te blinken. 
Verder niet teveel poppenkast, maar prestaties worden wel verwacht van zijn gevleugelde atleten en daar 
wordt dan ook alles voor gedaan!! 
  

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

Tekst reportages: Lei Martens 
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KAMPIOENEN 2020 
 

SUPER DUIFKAMPIOEN PROVINCIAAL CRITERIUM Z.L.U. 
Sponsor: Café ‘De weegbrug’ - Echt 

 
1. Jean-Marc Jacquemain  Oupeye   9-1111882 2 prijzen  1.996 punten  
2. Helmut-Geert Schmitz Eijs   6-1788948 2 prijzen  1.988 punten  
3. Jean-Marc Jacquemain  Oupeye  8-1320745 2 prijzen  1.983 punten 
 
 

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

   
1. Kurvers -  De Weerd               Hulsberg    18 prijzen 16.623 punten  
2. J. Nijssen    Haelen     17 prijzen 16.623 punten  
3. Marc Gielen   Maasbree    17 prijzen 16.165 punten  
 
 

Duifkampioen Eendaagse Fond                                   Sponsor: Solar Systems- Sint Joost 
 
1.  Dennis Veugelers   Nieuwstadt 8-5148072 4 prijzen  3.901 punten  
2.  Dennis Veugelers   Nieuwstadt  7-1524714 4 prijzen  3.889 punten  
3.  Ph. Baadjou    Eijgelshoven  8-1330601 4 prijzen  3.886 punten 
 
 

Duifkampioen Middaglossing                                                Sponsor: Duivenwereld XL - Lieren 
  
1.  W. Dircks    Maria-Hoop  5-1038762 2 prijzen  1.986 punten  
2.  H.C.J.G. Peters  Panheel  6-1724245 2 prijzen  1.981 punten  
3.  Johan Boonen   Buggenum 5-1054717 2 prijzen  1.979 punten 
 
 

Duifkampioen Morgenlossing                           Sponsor: Tegelwerken Lei Martens - Stein 
 
1.  Smeets - Penris   Urmond  9-1143635 2 prijzen  1.986 punten  
2.  Marc Gielen    Maasbree  6-1725673 2 prijzen  1.985 punten  
3.  R. Soetelmans   Spaubeek 8-1309339 2 prijzen  1.973 punten  
  
 

Eerst getekende Middaglossing                                                                       Sponsor: cdVet – Fürstenau 
 
1. W. Dircks    Maria-Hoop   4 prijzen  3.929 punten  
2. Fam. Jacobs   Beek    4 prijzen  3.690 punten  
3. H.C.J.G. Peters  Panheel   3 prijzen  2.943 punten 
 
 

Eerst getekende Morgenlossing                                                             Sponsor: Jaco Technics – Genk (B) 
 
1.  W. Schaefer    Roermond   5 prijzen  4.930 punten  
2.  Gebr. Saya    Maastricht   4 prijzen  3.869 punten  
3.  Kurvers -  De Weerd   Hulsberg    4 prijzen  3.810 punten   
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Eerst getekende Meerdaagse Fond                          Sponsor: van Niftrik Stoffen - Oss 
 
1.  Kurvers -  De Weerd   Hulsberg   7 prijzen  6.436 punten 
2.  Comb. J. Vullers en Zn Roggel     6 prijzen  5.734 punten 
3.  H. Pekel en Zoon  Brunssum    6 prijzen  5.626 punten 
 
 

Generaal Kampioen Eendaagse Fond                               Sponsor: DSZ Karel Leyen – Maaseik  
 
1.  Fam. Jacobs   Beek     10 prijzen  9.200 punten  
2.  Jügen Heinen   Heinsberg       9 prijzen  7.992 punten  
3.  Comb. Albers en Zn   Landgraaf     9 prijzen  7.889 punten 
 
 

Bergerac Kampioenschap ‘Ouden’                                                     Sponsor: Beu-Kan-Trans, Haelen 
 
1.  Th. Peters    Elsloo     3 prijzen  2.726 punten  
2.  Winkens & Rothenburg  Itteren     3 prijzen  2.703 punten  
3.  Comb. Gebr. Hensen  Elsloo     3 prijzen  2.601 punten 
 
 

Bergerac Kampioenschap ‘Jaarlingen’                                                     Sponsor: Beu-Kan-Trans, Haelen 
 
1.  M. Hendriks    Eijs     3 prijzen  2.625 punten  
2.  Winkens & Rothenburg  Itteren    2 prijzen  1.913 punten  
3.  Y. van Briel     Meeswijk (B)    2 prijzen  1.892 punten 
 
 

Generaal Kampioen Middaglossing                      Sponsor: Car Service Moonen – Beek (LB) 
 
1.  W. Dircks    Maria-Hoop   10 prijzen  9.289 punten  
2.  Winkens & Rothenburg  Itteren      9 prijzen  8.061 punten  
3.  Johan Boonen   Buggenum        8 prijzen  7.545 punten 
 
 

Generaal Kampioen Morgenlossing                      Sponsor: van Droogenbroeck – Denderleeuw (B) 
 
1.  Marc Gielen    Maasbree   10 prijzen  9.684  punten  
2.  J. Nijssen    Haelen      9 prijzen  8.735  punten  
3.  Wil Boonen    Buggenum      9 prijzen  8.459  punten 
 
 
 

“Pie Schurgers Award” 2020 
Sponsor: Bonyfarma - Beek 

 

Kurvers - De Weerd - Hulsberg 
 

17 prijzen –  15.315 punten 
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Kurvers – de Weerd winnen voor de 5e maal 

de “Pie Schurgers Award”  
 
 

Het is woensdagavond 11 November, als ik de auto start om richting Arensgenhout te rijden naar de 
prachtige monumentale Limburgse hoeve van Lei en Jeanne Kurvers. Normaal gesproken verblijft schrijver 
dezes op de 11e van de 11e op een locatie, waar Vastelaovesmuziek wordt gespeeld en waar het goddelijke 
pils uit Wijlre rijkelijk vloeit. Maar helaas heeft dat dit jaar niet zo mogen zijn, geen opening van het 
Carnavalsseizoen dit jaar…….  
Maar dit jaar hebben veel mensen hun hobby’s niet kunnen 
beoefenen, zoals andere jaren. En eigenlijk zijn we er als 
duivenpieten nog best goed vanaf gekomen. Iedere discipline van 
snelheid tot zware fond heeft zijn duiven kunnen spelen en 
selecteren. En ook dit jaar zijn er dus spelers van wie de prestaties 
in het oog springen, die hun gevleugelde vrienden tip top in orde 
hadden! En als na een kort en zwaar fond seizoen de kruitdampen 
zijn opgetrokken en de kampioenschappen van de Fondclub  
Midden Limburg  zijn uitgerekend, zien we iets heel speciaals bij 
het meest aansprekende kampioenschap!  
 
We zijn getuige van een unieke prestatie, een lustrum eigenlijk. Voor de 5e (!!) keer wordt de Pie Schurgers 
Award in de wacht gesleept door wellicht één van de bekendste combinaties van ons duivenlandje: Lei en 
Jeanne Kurvers uit Hulsberg. Een prestatie, die getuigd van een hok van alleskunners; duiven die onder alle 
omstandigheden hun mannetje staan, maar zeker ook van het vakmanschap van de baas. Het zijn de 
getekende duiven, die de punten moeten binnen halen. Ik realiseer me wel gelijk, dat de reportage op een 
niet standaard manier geschreven zal moeten worden en ik bedenk eens iets anders. Lei en Jeanne krijgen 
van alle letters van het alfabet een woord voorgeschoteld en zij geven hier hun mening/verhaal over, 
aangaande de duivensport, zoals deze bedreven wordt aan de boorden van het Ravensbos. 
 
A. Afstand-geschiktheid. 
Zeker een feit, waar we mee te maken hebben steekt Lei van wal. Niet iedere duif is geschikt om 15 uur op 
een dag in de lucht te hangen. Je zult moeten kweken naar de perfecte duif hiervoor. Wat Lei opvalt is, dat 
steeds meer zware fond spelers een scheut dagfond in hun stam verweven. Hij noemt hierbij het trio 
Winkens-Rothenburg als positief voorbeeld. Uit het verleden weet hij nog te vertellen, dat zaliger Arnold 
Hendriks uit Heerlerheide ooit de 2e Nationaal Bergerac en de 2e Nationaal Pau won met duiven, waar 
programmaduiven van Leon Jansen uit Hulsberg via Lei Kurvers waren ingekruist. Maar of je zo een hok 
echte fondduiven opbouwt, waagt Lei te betwijfelen. 
 
B. Belgasol. 
Via kompaan Henk de Weerd worden uiteraard alle producten van Henk gebruikt. Belgasol wordt altijd 
enkele dagen voor en na een zware klus gegeven. En dit voor alle duiven op de hokken, want wie thuis blijft 
drinkt dan uiteraard ook Belgasol, dat wordt niet als een probleem ervaren. Verder werd in het verleden 
altijd gebruikt gemaakt van BS, maar dit werd dit jaar vervangen door een Belga Magic tablet.  
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Dit vindt Lei toch fijner, zo weet je zeker, dat de juiste duif de juiste hoeveelheid binnen krijgt. Parastop 
krijgen ze ieder jaar in het najaar gedurende 14 dagen, Belga Tai ook sporadisch. Het voer is nog steeds van 
Beyers en dan wel de Galaxymengelingen. 
 
C. Conditie. 
Het magische woord in vele sporten, indien niet aanwezig een groot probleem, indien wel aanwezig een 
grote luxe. Lei geeft aan al van alles geprobeerd te hebben om de conditie van de duiven te beïnvloeden, 
maar het is nooit een garantie op succes. Ook geeft hij aan, dat het (hok)klimaat aanzienlijk aan het 
veranderen is en ook hierop probeert men in te spelen in Hulsberg. In het verleden werd geprobeerd om 
op de tuinhokken het klimaat te verbeteren in de vorm van kleine verwarmingsspiralen, die ook wel op 
badkamers gebruikt worden. Dit leek aan te slaan tot de laatste vlucht vanuit Bergerac. Toen was de uitslag 
helemaal niet tot tevredenheid van de baas, einde van het verwarmingselement verhaal! Op de prachtige 
hokken op de schuur werden eternietplaten vervangen door tempexplaten van 2 centimeter dik, deze 
zitten er nog steeds. Ook werden plexiglasplaten aangebracht in de vorm van een schuifsysteem, te 
gebruiken naar behoefte. Ook werd jaren erwtenstro op de vloeren bij de weduwnaars geplaatst. Dit is erg 
gerieflijk en houdt de warmte ’s nachts ook goed vast. Om de pennenrui te stagneren branden van de 
eerste week van Juni tot het inzetten van de laatste fondvlucht altijd daglichtlampen en dit van 05.00 tot 
23.00 uur. 
 
D. Duivinnenspel. 
Ook hier wordt de laatste seizoenen meer werk van gemaakt. De jaarling en 2-jaarse duivinnen worden 
gespeeld op totaal weduwschap. In 2021 zullen 8 oude duivinnen op nest gespeeld gaan worden, waarvan 
de jaarling doffers thuisblijven. De duif, die dit jaar de 2e Nationaal Bergerac in sector Zuid wint voor Lei en 
Jeanne is ook een duivin! De dames trainen tweemaal daags en deden het afgelopen jaar tot volle 
tevredenheid van hun bazen. Ze krijgen Beyers Galaxy Light voorgeschoteld en op de vloer van hun hok zijn 
rollen aangebracht om het onderling paren tegen te gaan. 
 
E. Energymix. 
Dit wordt vooral gebruikt om de laatste dagen de duiven op te voeren, ook van de firma Beyers. 
Doordeweeks worden de duiven gevoerd in de bak op de vloer. De duiven, die naar een fondvlucht gaan, 
worden nog bijgevoerd in een potje in hun woonbak. Via internet worden pinda’s besteld, die vacuüm 
worden aangeleverd. De pinda’s worden door Jeanne kleingemaakt door er met een fles overheen te rollen 
en vervolgens worden ze in een afsluitbare emmer bewaard. De duiven krijgen de laatste paar voerbeurten 
een mengeling van 1 deel zaad, 1 deel pinda’s en 1 deel hennepzaad. 
 
F. Fondspel. 
We hebben jarenlang hard gespeeld op de programmavluchten aldus Lei en op een hoog niveau. We 
werden bijvoorbeeld Generaal kampioen bij de toenmalige afdeling Phoenix. Maar de grote doorbraak en 
Nationale en Internationale roem en bekendheid kwamen vooral door de prestaties, die de zware fond 
vliegers naar de rustieke hoeve in Arensgenhout vlogen en vliegen anno 2020. 
 
G. Gerst. 
Hier zijn we snel mee klaar lacht Lei. Gerst wordt hier alleen aan de weduwduivinnen gegeven. Ze krijgen 
een erg lichte mengeling die voor 90% bestaat uit gerst. De weduwduivinnen verblijven in het vliegseizoen 
in ruime rennen met de voorkant op het Noordwesten. Ze zitten per afdeling in een ren en worden als ze 
naar de hun doffer mogen afzonderlijk per ren losgelaten, wel zo gemakkelijk aldus Jeanne. 
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H. Hoop. 
Zeker in deze tijd hopen we beiden gezond te blijven, vertellen ze bijna in koor, dat is het allerbelangrijkste. 
Wat betreft de duivensport hopen we ooit nog eens een Nationale of Internationale vlucht te mogen 
winnen. Dit heeft toch een onuitwisbare indruk op ons gemaakt en het zou fantastisch zijn om dit ooit nog 
eens te mogen mee maken. 
 
I. Inzetlokaal. 
De combinatie speelt in het samenspel Beek Bug en hun vereniging “de Vrijheid” is thans gevestigd op de 
lange Raarberg, op een steenworp van de hoeve. Het bevalt hen hier prima en met name Jeanne vervult 
hier steeds meer taken, hier later meer over. Voor de ZLU klassiekers gaan ze al jaren inzetten bij de 
“Olijftak” in het naburige Beek, waar het goed toeven is en vaak tot in de kleine uurtjes wordt “gemolken”. 
 
J. Jeanne. 
Mijn onmisbare hulp, roept Lei! Zonder haar vlogen hier geen duiven meer. Hij is hier heel stellig in en geeft 
aan, dat zij werkelijk onmisbaar is geworden in de dagelijkse verzorging van de aanzienlijke kolonie duiven 
in Arensgenhout. Ik kan me nog goed herinneren, dat ik enkele jaren geleden bij Lei en Jeanne een nieuwe 
keukenvloer ging plaatsen en dat Jeanne toen ik aankwam net van de hokken afkwam. Helemaal onder het 
stof en met kniebeschermers om de knieën had ze haar dagelijkse morgenronde gedaan. Daar stond ik toen 
toch wel ff van te kijken! Ook kan ik me goed herinneren, dat toen ik de vloer aan het plaatsen was en Lei 
me aan het helpen was en specie maakte, dat Jeanne rond de klok van vier uur de oude kleren aantrok en 
aan haar middagronde begon, terwijl de “baas” doodleuk met de tegelzetter aan de koffie zat. Dit zegt veel 
over haar inzet en betrokkenheid bij het geheel. In het seizoen doet Lei de vliegduiven en Jeanne de rest. In 
de winter is het tuinhok haar domein. Verder haalt ze samen met Lei in het najaar het erwtenstro van de 
hokken af, maakt ze de broedschotels schoon etc… In het clublokaal is ze onder andere penningmeester, 
doet ze administratief werk, vult ze de drinkbakken, maakt deze na het inmanden schoon en wordt het 
lokaal gepoetst. Jeanne Kurvers, een onmisbare schakel in de tandem Kurvers-de Weerd en in hun 
clublokaal!!! 
 
K. Kampioenschappen. 
Beter gezegd, op welke kampioenschappen zijn jullie het meest trots? Oei, zegt Lei, dat is geen 
gemakkelijke. Na enig nadenken wordt de Internationale overwinning op Perpignan toch aangemerkt als 
het hoogtepunt in hun geweldige carrière. Vooral die Internationale huldiging was fantastisch om mee te 
maken. Verder zijn ze erg trots op het winnen van de WESM en in het verleden het Nationaal 
kampioenschap vervlogen over de 1e en 2e getekende van de vluchten: St Vincent, Dax, Bergerac, Hof, 
Parkestone, München en Helmstedt. En verder zijn ze ook erg blij en trots om voor de 5e keer de Pie 
Schurgers Award in de wacht te slepen. Zeker omdat hier een emotioneel verhaal aan vast zit! 
 
L. Leermoment.  
Je bent uiteraard nooit te jong om te leren, steekt Lei van wal. Ik ben 
er heilig van overtuigd, vervolgd hij, dat ik bewezen vliegers veel 
eerder op de kweek had moeten zetten. De Perpignan King 
bijvoorbeeld had een geweldige weduwschapsduivin, maar werd voor 
de kweek niet hoog aangeschreven. Ze bleef dus de hele vliegcarrière 
aan hem gekoppeld. Naderhand bleek de Perpignan King een 
geweldige vererver, maar toen was hij al behoorlijk op leeftijd.  
 



Catalogus Fondclub Midden – Limburg 2020                                                                                                                 www.bonyfarma.com  
  www.fondclubmiddenlimbrug.nl  

30 

 
Wat ook een leermoment was, blijkt uit de volgende anekdote.  
Ooit kreeg Lei een duif van Math Brands uit Munstergeleen. Aan het eind van het seizoen zaten er te veel 
duiven en er moest gezift worden. Die van Math zou sowieso blijven zitten, dat was zeker. Anderen 
moesten wijken. Maar na de dag des oordeels bleek de duif van Math per ongeluk te zijn verwijderd. De 
duif, die had moeten wijken werd het later het beroemde “fietske”. Hij won driemaal een fiets tegen 
duizenden duiven. Het kan verkeren.  
 
M .Magisch moment. 
Er waren vele van die momenten door de jaren heen, vertelt Lei, maar eentje blijft voor altijd hangen. We 
schrijven 2004 en de duiven moeten terugkomen van Internationaal Perpignan met 17.570 duiven in 
concours. ’s Avonds is er geen duif doorgekomen in Nederland en ook in België is het nog heel summier, 
wat meldingen betreft. De volgende morgen is Lei al voor 05.00 uur buiten en ziet een duif op een klep 
zitten, waar geen Perpignan duiven mee zijn. Hij beschouwt de betreffende duif als een achterblijver van 
Marseille de week ervoor. Vervolgens worden alle hokken gepoetst en dan wordt de zogenaamde 
achterblijver maar eens binnengelaten. Maar bij het openen van de klep ziet Lei tot zijn schrik, dat het geen 
achterblijver van Marseille, maar een Perpignan vlieger betreft. En deze zit dus op de verkeerde klep en 
verroert zich niet! Wat te doen? Een oude vlieger uit de kweekren, inmiddels 13 jaar oud, wordt op de 
juiste klep gezet en deze vliegt doodleuk naar de nok van de schuur. Lei moet toezien, dat de doffer van 
Perpignan hem volgt. Daar zitten ze dan, beiden op de nok van de schuur!! Kostbare minuten gaan 
verloren….. Op een gegeven moment komt de oude doffer naar beneden gelopen en even later gevolgd 
door de Perpignanvlieger, die om 05.24 geklokt wordt. Vanaf dat moment heet hij de Malaysia King, 
winnaar Internationaal Perpignan 2004. 
 
N. Nooit meer doen. 
Beetje voorzichtiger zijn, alvorens een duif op te ruimen, zegt Lei. Hier mogen alle jonge duiven, die van de 
africhtingsvluchten thuis komen blijven ,als ze gezond blijven uiteraard, anders is er geen pardon. Dit geldt 
in principe ook voor de jaarlingen, prijs vliegen is nog geen must, maar wordt wel geprefereerd. Vaak 
hebben Lei en Jeanne moeten onderkennen, dat veel vliegduiven pas op hun derde levensjaar laten zien, 
wat ze werkelijk in hun mars hebben. 
 
O. Opleren van de duiven. 
De jonge garde wordt éénmaal naar Bemelen gebracht en éénmaal naar Oost-Maarland. De eerste vlucht 
met de afdeling worden geen jonge duiven gekorfd. We hebben dan nog kleurlossingen, aldus Lei en we 
liggen hier in Hulsberg teveel op “het kantje” en dat kost eenvoudigweg teveel veren. 
De tweede vlucht, Chimay, gaan ze dan met de afdeling mee. De jonge duiven worden altijd de avond van 
tevoren in de mand gezet. Niet te dik op elkaar en aan elke mand hangt een drinkbakje. Jong geleerd, is oud 
gedaan. De oudste jongen gaan met de vroege tour mee en de latere met de natour. Lei merkt geen 
verschil als jaarling. 
 
P. Pech/geluk.  
Zonder geluk vaart niemand wel, zegt Lei en vertelt een anekdote over het ontstaan van het absolute 
basiskoppel, de ‘090 ’maal de Bax-duivin. Lei haalde op een bon twee jonge duiven bij Wim Bax in Budel, 
een superfijne en een mindere. De fijnste wordt de kweekduivin, meende Lei stellig. Deze werd echter 
verspeeld en de mindere duivin, dan toch maar in de kweek gezet en dit werd de beroemde Bax-duivin! 
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Op de beurs in Den Bosch treft Lei de gebroeders Hanegraaf uit Vinkel. Ze vragen voor een doffer en Lei 
zegt geen probleem. Eén van mijn beste vliegdoffers, de NL 82-1529750, heb ik op de kweek gezet, maar ik 
krijg er geen bevruchte eieren van. Als jullie hem willen hebben om bij jullie te proberen, is dat geen punt. 
Eind 1988 staan de gebroeders Vinkel op de stoep bij Lei en Jeanne met een mand met 6 jonge duiven. 
Allemaal uit de bewuste doffer. Twee werden er door Lei uitgezocht. Duivinnen, wat later doffers bleken te 
zijn. Met één ervan heeft Lei die winter boven de beruchte houtblok gestaan, maar hij kreeg het niet over 
zijn hart hem te verwijderen. De gebroeders hadden zich toch een hoop moeite getroost! De bewuste 
doffer, die het houtblok dus van héél dicht bij heeft gezien, had “090” als laatste drie cijfers in zijn ring, de 
rest is geschiedenis! 
 

      
           de ‘090 ’        X            de Bax-duivin 

 
Q. Qui vive. 
Alles zien op het hok. Lei ziet het liefst, dat de duiven het hele jaar een goede basisgezondheid uitstralen. 
Ruwe koppen duidt op onheil. Een goede liefhebber is het hele jaar op zijn qui vive! Je moet denken als een 
duif, aldus Lei. Niks mag aan de aandacht van de liefhebber ontgaan. Duivensport is topsport geworden en 
zo moet er ook gehandeld worden. 
 
R. Ras. 
Bestaat dat nog? Vraagt Lei zich hardop af. Er worden jaarlijks zoveel duiven verkocht. Je ziet op een 
gegeven moment door de bomen het bos niet meer. Iedereen is op zoek naar betere duiven voor vlieg en 
kweek. Waar wordt dan nog een ras zuiver gehouden? In Arensgenhout werden de beste vliegers altijd 
geboren uit kruisingen. Aan inteelt heeft Lei een broertje dood. 
 
S. Selectie. 
De gezondheid is ook hier de belangrijkste maatstaf. Wie hier als jonge duif ziek wordt, terwijl de rest 
blaakt van gezondheid, heeft een probleem. Verder mogen ,zoals reeds vermeld alle jonge duiven en 
jaarlingen, die naar huis komen hun klasse bewijzen als oude duif. Als 2-jarige zullen ze wel een prijs 
moeten pakken, dat is voldoende. Aangeschafte duiven krijgen een eerlijke kans om zich te bewijzen ten 
opzichte van de eigen stam. 
 
T. Toekomst. 
Waarschijnlijk zullen alle duiven, vanaf 2021, alleen nog maar gespeeld worden op de vluchten met een 
middaglossing. De ZLU wordt, volgens Lei, een moeilijk verhaal. Door het steeds groter wordende konvooi 
Franse duiven aan vooral de westkant, zit de massa aan de westkant en wordt het een te ongelijke strijd, 
aldus Lei. Verder is Lei van plan om weer een grote ploeg duiven naar bijvoorbeeld St Vincent NPO te 
sturen. Hij kan hier nu al naar uitkijken. De tijd zal het leren………… 
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U. Uithoudingsvermogen. 
Duiven moeten op vandaag 15 uur in de lucht kunnen blijven om van de Internationale klassiekers aan de 
kop te vliegen. Hiervoor worden de duiven optimaal begeleidt, getraind, geselecteerd en ga zo maar door. 
De vooruitgang van de duivensport is in dit opzicht meer een revolutie dan een evolutie. Ga je hier niet in 
mee, dan wordt het een moeilijk verhaal! 
 
V. Verkoop. 

Vooral de verkopingen via internet zijn de wereld op zijn kop 
geworden, zegt Lei. Megabedragen worden betaald voor 
duiven, die nooit de kans hebben gehad om prestaties te 
leveren. Liefhebbers worden verleid met prachtige 
verkoopverhalen en stamkaarten. Ga bij een sterk spelend 
liefhebber in de regio, zegt Lei. De kans op slagen is dan veel 
groter. Lei wil nog aangeven, dat een liefhebber als ‘good old’ 
Jantje Theelen ontzettend veel liefhebbers op het paard heeft 
geholpen. Dit wordt vaak erg onderschat, aldus Lei. 
Hij vertelt : Ik heb ooit een zoon van de fameuze “508” op 10-
jarige leeftijd gekocht ergens in Brabant. Puur op mijn geloof 
in de duiven van de grootmeester uit Buggenum. Enkele jaren 
later vloog een zoon van deze aankoop de 4e Nationaal uit 
Soustons. 
 

 
X. X-factor. 
Bestaat er zoiets als de X-factor bij onze raspaardjes? Als ik al iets graag zie bij een duif, dan is het wel een 
sprekend oog, er moet kracht vanuit stralen. Ze moeten je aan kijken of ze willen zeggen: kom maar op!! 
Verder is de mand de allesbepalende factor, van de zwaarste vluchten is het: ieder voor zich en God voor 
ons allen. Wel gaat en staat alles met de klasse en gedrevenheid van de liefhebber, vervolgt Lei. De 
liefhebber kweekt, selecteert en probeert zijn duiven optima forma aan de start te brengen. Wat hem niet 
goed dunkt, zal hij veranderen of dat nu het hok is of het systeem of noem maar op. 
 
Y. Yzeren wet. 
Als er een ding, als een paal boven water staat, dat is het feit, dat Jeanne en Lei 365 dagen per jaar vroeg 
uit de veren zijn om hun kolonie optimaal te begeleiden. Niets wordt er aan het toeval overgelaten, anders 
is presteren op dit niveau, decennia lang onmogelijk. Ook aangaande dit onderwerp nog een leuke 
anekdote. In het jaar 1969 van de vorige eeuw(!) kreeg Lei van de oma van Jeanne voor zijn verjaardag een 
vonkelnieuwe 12-vaks weduwschapsmand. Op de dag van vandaag, we zij dan 51 jaar verder, wordt deze 
mand nog steeds gebruikt om de duiven naar het inzetlokaal te brengen. En steevast zitten de 12 eerst 
getekende duiven in deze mand! De mand is door de jaren heen wel wat zwaarder geworden, lacht Lei. Dit 
door de steeds terugkerende reparaties! 
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Z. Zekerheid. 
Zekerheid bestaat niet, zegt Lei. Hoe vaak menen we het te weten met onze 1e getekende? En als de 
uitslaglijst op de deurmat valt, is die vaak nergens te bespeuren… Het zijn dieren, waar we mee te maken 
hebben. En zonder, dat ze het zelf überhaupt in de gaten hebben, kunnen ze van een duivenliefhebber de 
gelukkigste mens op aarde maken door niet alleen als een steenvroege duif op de klep te vallen, maar 
vooral ook de eeuwige trouw, die ze aan hun baasje schenken, onvoorwaardelijk en altijd. Wat ook een 
zekerheid is, is het feit ,dat Jeanne en Lei voor de 5e maal de Pie Schurgers Award in de wacht slepen. We 
nemen onze pet hier diep voor af, een van harte proficiat is hier absoluut op zijn plaats.  
 
 
En Pie zal er content mee zijn, neem dat maar van mij aan! 
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INTERNATIONAL BONY CHAMPIONSHIPS 2020 
 
 

 
 
 

INTERNATIONAL BONY BARCELONA CUP 2020 
 
1.    Gebr. Maas  Zundert  NL 2 prijzen 3,516 punten € 500 
2.    J. Nijssen   Haelen   NL 2 prijzen 3,792 punten € 300 
3.    H. Wijnands en Zn   Maastricht  NL 2 prijzen 3,824 punten € 200 
4.    Martin Ravelingien  Tiegem   BE 2 prijzen 6,082 punten € 100 
5.    Pieter Woord   Urk     NL 2 prijzen 6,341 punten € 100 
6.    Van Coppenolle Luc Ouwegem  BE 2 prijzen 9,281 punten €   50 
7.    Comb. P&S Verbeek Naaldwijk  NL 2 prijzen           11,108 punten €   50 
8.    L. van Bogaert   Maastricht  NL 2 prijzen           12,107 punten €   50 
9.    Mevr. M. van Geel  Nieuw Vossemeer NL 2 prijzen           14,567 punten €   50 
10.  M. Cox    Stein   NL 2 prijzen           15,209 punten €   50 

 
 

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE 2020 
 

1.   Mevr M. van Geel  Nieuw Vossemeer NL € 250 
2.   Saeytijdt Paul & Sven Nederbrakel  BE € 185 
3.   R. Botterweck   Mechelen  NL   € 125 
4.   Daniel Aarens  Drongen  BE   €   75 
5.   W. Schaefer   Roermond   NL    €   75 
6.   Martin Ravelingien  Tiegem    BE €   75 
7.   H.P. Pfeifer   Sittard   NL €   75 
8.   Depasse - Lardenoye Wagnelee   BE €   75 
9.   R. Botterweck   Mechelen  NL    €   75 
10. Pieter Woord   Urk     NL €   75 

 
 

 

INTERNATIONAL BARCELONA MASTERS 2020 
Sponsor: van Niftrik Stoffen , Oss 

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

 
H. Wijnands en Zn Maastricht (NL) 

 

De firma Havens schenkt aan de 
10 winnaars nog een extra prijs!  
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BONY OMEGA 3 CUP 2020 
 
1.   H. Wijnands en Zn   Maastricht  NL 8 prijzen        57,446  punten € 500 
2.   Martin Ravelingien  Tiegem   BE 8 prijzen        80,182  punten € 300 
3.   Comb. P&S Verbeek Naaldwijk  NL 7 prijzen        70,888  punten € 200 
4.   Depasse - Lardenoye Wagnelee   BE 7 prijzen        98,375  punten € 100 
5.   P. Solleveld & Paloma Maasdijk  NL 7 prijzen        99,454  punten € 100 
6.   J. Nijssen   Haelen   NL 6 prijzen        25,933  punten € 100 
7.   Haelters Yvan  Maarkedal  BE 6 prijzen        48,200  punten € 100 
8.   Jan Polder   Middelharnis  NL 6 prijzen        50,024  punten € 100 
9.   M. de Poorter  Sluis   NL 6 prijzen        59,235  punten € 100 
10. W. Gommans   Egchel   NL 6 prijzen        70,914  punten € 100 
 
 

BONY SGR CUP 2020 
 

1.    Mevr M. van Geel   Nieuw Vossemeer NL       20 prijzen     192,25  punten € 500 
2.    Meirlaen Etienne  Deurle   BE        18 prijzen     144,01  punten € 300 
3.    H. Wijnands en Zn   Maastricht  NL 17 prijzen     145,84  punten € 200 
4.    Martin Ravelingien  Tiegem   BE 17 prijzen     163,67  punten € 100 
5.    De Smeyter-Restiaen Oudenaarde-Melden BE        16 prijzen     162,16  punten € 100 
6.    Van Coppenolle Luc Ouwegem  BE 16 prijzen     163,84  punten  € 100  
7.    Saeytijdt Paul & Sven Nederbrakel  BE        16 prijzen     165,06  punten € 100 
8.    Jan Polder   Middelharnis  NL 16 prijzen     182,71  punten       € 100 
9.    Haelters Yvan  Maarkedal  BE 14 prijzen     126,96  punten € 100 
10.  Depasse - Lardenoye Wagnelee   BE 14 prijzen     191,88  punten € 100 
 

BONY EXTRA EREPRIJS 
 

BONY OMEGA 3 CUP & BONY SGR CUP 2020 
De best geklasseerde Nederlander over beide klassementen 

 
H. Wijnands en Zn Maastricht 
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Verkoop schenkingen 2020 
 
 
 
Richtlijnen verkoop 

 Aangezien onze kampioenenhuldiging en feestavond dit jaar in verband met de Covid-19 
maatregelen niet kan plaatsvinden, zal er dit jaar dus ook geen zaalverkoop zijn. De verkoop van de 
schenkingen zal uitsluitend via internet plaatsvinden. 

  Mocht u hierbij hulp nodig hebben van ons, neem dan contact op met onze verkoopleider:             
Lei Martens:  06 - 20 74 69 89. Hier kunt u telefonisch een bod of kooporder uitbrengen op een 
schenking.   

 De verkoop vindt plaats van 20-12-2020 tot 03-01-2021 op www.toppigeons.com 
 Op het eindbod worden géén opcenten gerekend! 
 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 vlieg- en/of 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 2020 
 

  
 
 

Schenkingen 2020 
 

1 Wil en Johan Boonen Kleinkind “Vanity 36”; Topkweekster 
2 Jo en Florian Hendriks Bon jonge duif 2021 

 3 H. Wijnands en Zn Kind “Super Peiren” / Kleinkind “Superkweker 301” 
4 G. Janssens Inteelt “De Narbonne” en “Witbuik” 

Zoon „Maximus“ 5 Jan Corstjens  Kleindochter “Wiggy” en “Bonte Lady” (Frank Zwiers) 
6 G. Renet Dochter “404” / Kleindochter “Dikke Corstjens” 
7 Comb. S & A Deckers Dochter “Brutus“ x “Barca Lady” 
8 Ph. Baadjou Bon jonge duif 2021 

 9 Paul en Sven Saeytijdt (B) Zoon “Roden 362”, 1e Prov. Agen 2020 
10 Theo Daalmans Kind van Vader “Mito” en Kleinkind “André” (Jos Martens) 
11 Hans Knetsch “Barca 209” de Barcelonalijnen: van der Velden / Knetsch / van Geel  
12 Depasse-Lardenoye (B) Kleinzoon “Amby” en “Noir Jossen”; Barcelona Bloed 
13 Leon Roks Bon koppel eieren of jonge duif 2021 

 14 Huub Hermans Bon koppel eieren of jonge duif uit de kwekers maart / april 2021 
 15 Martin Ravelingien (B) Bon koppel eieren uit zijn beste vlieg-of kweekduiven 

16 Jan Nijssen Dochter “424”x “Kasteleintje 93” 
17 Lei Martens Kleinzoon “de Bandiet”, “Elsa” en “André” 
18 Jean-Marc Jacquemain Bon jonge duif 2021 

 19 Karl Brocks “Prange 664”, ingeteeld naar de “520” 
20 Fam. Jacobs Bon jonge duif 2021 uit de kwekers 

 21 Ronald Geerdink Bon jonge duif 2021 
 22 Gebr. Maas & Zn “Vale 315”, kleinzoon “Barcelona Queen” en “Vader Red Favorite” 

23 Marc Gielen “Wilmie Bird 127”, Kleinzoon “Wilmie” en “Big Bird”  
24 Verrassing bon Bon jonge duif 2021; Internationaal bekende Belgische Topliefhebber! 
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TE KOOP GESTELDE DUIVEN EN BONNEN 2020 
 
 

Koop  1 
Schenker Wil en Johan Boonen, Buggenum 
Schenking Kleinkind “Vanity 36” 

 
In 2019 nog schitterende winnaars van Nationaal Marseille ZLU met “New Janske “. 
Amper een jaar later, scheelt het luttele seconden of Wil Boonen wint Agen oud bij de ZLU, als de baas op 
zijn post was geweest, was het waarschijnlijk daadwerkelijk gebeurd. 
Beide broers rammelden dit jaar weer duchtig aan de boom en dit resulteerde alleen al bij de Fondclub tot 
de volgende aansprekende resultaten: 
• 3e Generaal morgenlossing 
• 3e Generaal middaglossing 
• 3e duif middaglossing 
• 6e 1e getekende middaglossing 
• 6e Pie Schurgers Award 
• 6e Supercup ZLU. 
 
Ik was onlangs even bij de broers op bezoek en uiteraard ging het over de duiven. Op mijn vraag welke duif 
nou de grootste stempel op de huidige kolonie had gedrukt, was het antwoord snel gegeven; de “36”duivin 
klonk het bijna in koor! En laat dit nu de grootmoeder zijn van de schenking voor de FML. Bekijk deze 
stamkaart maar eens met grote aandacht! 
 

Koop  2 
Schenker Jo en Florian Hendriks, Nijswiller 
Schenking Bon Jonge Duif 2021 

 
Eén van de allerbeste dagfondhokken van Nederland en in Limburg schier onklopbaar! 
Al decennialang het te kloppen hok in het Bronsgroene. Met een ijzersterk kweekhok als basis, vliegen 
nazaten van oa. de Harry-lijn, King Kong en de Kleine Gerard in kampioenenstijl.  
Hier enkele geheugen opfrissers : 
Sezanne   8.463 duiven   1-2-15-70…….   43/56 
Argenton  9.512 duiven   1-2-3-4-5…….   12/16 
La Souterraine  1.094 duiven   1-2-3…….   6/13 
 
Ook op andere hokken vliegen de duiven van Jo en Florian ook uitstekend. Kijk maar eens naar de 
prestaties van Jan Deliège uit Vijlen, hun absolute bijhok!!! 
Jo en Florian schenken speciaal voor de FML een jonge duif 2021 in overleg! 
Wie is slim en gaat naar het hart van het Heuvelland???? 
 

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

 
Ik reed vanmorgen in Maastricht over de Tongerseweg richting België. Net voorbij de stoplichten dwaalden 
mijn ogen, zoals gebruikelijk daar, af naar de Ringhoeve van de familie Wijnands. En voor het eerst sinds 
hele lange tijd zag ik er geen duiven rondvliegen. En ik realiseerde dat een tijdperk afgesloten was! En het 
gevoel dat toen bij me opkwam, was een gevoel van diep respect voor Harry en Roger Wijnands, wellicht 
het beste Limburgse hok op de zware fond aller tijden…. 
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Maar liefst 7 Nationale overwinningen en 2 Marathontitels ZLU werden er naar de Ringhoeve gevlogen de 
laatste decennia!! 
Het laatste jaar werd traditioneel op grootse wijze afgesloten: 
 
• Agen jrl. 5.480 duiven   24-50-67-79…..  11/17 
• Agen oud 6.844 duiven   69-102-235-254… 12/22 
• Barcelona 4.477 duiven   82-174-712  3/3 
• Perpignan 3.354 duiven   131-190-308…  6/9 
 
Bij de Internationale Bony kampioenschappen van de FML resulteerde dit in: 
1e Omega 3 Cup 
3e Bony SGR Cup 
3e Internationale Bony Barcelona Champions league. 
Roger doet een fantastische schenking. Een zoon van topkweker “Super Peiren” gekoppeld aan een zus van 
de “Triple A“. 
 

Koop  4 
Schenker G. Janssens, Epen 
Schenking Inteelt “De Narbonne” en “Witbuik” 

 
Goede wijn behoeft geen krans! 
Giel zet dit jaar weer een nieuwe parel bij aan hun reeds zeer rijk bezette kroon. 
“Siem” zegeviert dit jaar van Nationaal Agen ZLU en verslaat 6.642 duiven in het Nationale concours en is  
tevens de snelste Agen vlieger van het gehele konvooi van 12.324 duiven!!! 
Jaar in, jaar uit worden hier topprestaties geleverd en aansprekende kampioenschappen behaald. 
Zo bezit Giel op dit moment de : 
 
1e Internationale asduif Perpignan over 3 jaar. 
1e Nationale asduif Barcelona over 4 jaar. 
 
In de schenking van Giel zien we de Internationale asduif van Perpignan terug, verder ingeteelde duiven in 
de stamkaart naar kweekiconen als “Red Vinkenborg “, “de Narbonne“ en ”de Witbuik“. 
Pure Barcelonaklasse!! 
 

Koop  5 
Schenker Jan Corstjens, Thorn 
Schenking Kleindochter “Wiggy” en “Bonte Lady” (Frank Zwiers) 

 
Sinds mensenheugenis wordt er sterk gepresteerd op de marathonvluchten, vanuit het Witte stadje. Maar 
het sterkste hok in Thorn is zonder twijfel dat van de familie Corstjens aan de Kruisweg. Wellicht één van de 
beste hokken van Nederland op de middaglossingen! Jaar in jaar uit wordt meegestreden op het hoogste 
niveau! Hier de top 20 klasseringen van de laatste jaren: 
 
• 3e Nationaal Marseille 
• 3e Nationaal Cahors 
• 5e Nationaal St Vincent 
• 8e Nationaal Perpignan 
• 9e Nationaal Bordeaux 
• 10e Nationaal Barcelona 

• 11e Nationaal Dax 
• 14e Nationaal Dax 
• 14e Nationaal Marseille 
• 18e Nationaal Dax 
• 20e Nationaal Perpignan 
• 20e Nationaal Agen. 
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Daarbij een karrevracht aan kampioenschappen op alle niveaus!! 
Maar ook op andere hokken komen we bij prestatieduiven de naam Corstjens steeds vaker tegen in de 
stamkaarten. Want ook aan de geweldige prestaties van Jean-Marc Jacquemain in 2020 liggen de Corstjens 
duiven aan de basis!! 
Jan, Rob & Sander schenken een kleindochter van het vermaarde “ZLU koppel” van moederskant. Van 
vaderskant inteelt “Bonte Lady “van Frank Zwiers!! 
 

Koop  6 
Schenker G. Renet, Stramproy 
Schenking Dochter “404” / Kleindochter “Dikke Corstjens” 

 
Gerard legde dit jaar heel Limburg zijn wil op vanuit Rieux Minervois oftewel Perpignan. Zijn 5-jarige 
weduwnaar maakte korte metten met de rest van de provincie en werd Nationaal ZLU knap 8e van 3.354 
duiven. Van St Vincent klasseerde hij zich al bijzonder knap als 211e van 5.578 duiven. 
Vorig jaar van de loodzware Barcelona al sterk op stoom: 

 46-74-138-988   Nationaal ZLU van 4.129 duiven 
 52-82-146   Internationaal duivinnen. 

 
In het verleden al tweemaal de “Poulidor-plaats”, en wel: 

 2e Nationaal Marseille ZLU 
 2e Nationaal Bordeaux. 

 
Dit jaar erg sterk over de breedte, dit werd bekroond met het 2e Marathon kampioenschap bij de 
Fondvrienden Brabant Limburg met meer dan 200 leden in competitie. 
Gerard heeft voor de Fondclub zijn Perpignanoverwinnaar gekoppeld aan zijn beste kweekduivin met ook 
hier weer ”De Cassartelli” van Jan Corstjens als basis. 
Voor wie is de prachtige duivinnetje??? 
 

Koop  7 
Schenker Comb. S & A Deckers, Meers-Elsloo 
Schenking Dochter “Brutus“ x “Barca Lady” 

 
We schreven het al eerder, een van de meest constante hokken op de ZLU klassiekers! 
Dit jaar weer ijzersterk met een prijzenpercentage van 60 %. 
Winnen dit jaar de 6e Nationaal Narbonne ZLU van 6.732 duiven.  

 1e serie 3 van Narbonne. 
 2e serie 3 van Agen oud. 

 
Vorig jaar nog winnaars van: 

 de Internationale Bony Omega 3 Cup vervlogen over Barcelona, Marseille en Perpignan. 
 Snelste 1e en 2e getekende op Barcelona. 
 2e gouden Barcelonaduif ZLU. 

 
In 2006 hadden ze de 1e duifkampioen in de prestigieuze ZLU Fondspiegel en de 2e Europese asduif van de 
Internationale vluchten. In 2007 trotse winnaars van Nationaal Dax tegen 14.593 duiven. In 2014 laten ze 
opnieuw van zich spreken door het winnen van de 2e Nationaal Narbonne ZLU met “Brutus” en de 3e 
Nationaal St Vincent ZLU met “Josje”. Kortom, ieder jaar op diverse podiums terug te vinden. Klasse hok! 
Toon en Sandra doen voor de FML een speciale geste. Een dochter van “Brutus” gekoppeld aan de “Barca 
Lady”. Met in haar afstamming niet minder dan 4 Internationale winnaars van Barcelona!!! 
Wie let er op??? 
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Koop  8 
Schenker Ph. Baadjou, Eijgelshoven 
Schenking Bon Jonge Duif 2021 

 
Sympathieke Philip schenkt voor de Fondclub een jonge duif 2021 uit de kwekers. Eén van de 
toonaangevende hokken in het Limburgse. Van Marche tot en met Limoges altijd een kandidaat voor de 
overwinning, meestal gevolgd door daverende series. Philip schroomt niet om veel duiven te zetten, maar 
zijn prijspercentage lag in 2020 ook weer boven de 50%, ga er maar aan staan. 
In het eigen Samenspel Oostelijke Mijnstreek werden afgelopen seizoen 8 (!!)  overwinningen behaald. 
Bij de afdeling Limburg resulteerde dit in: 
• 1e duifkampioen midfond 
• 3e hokkampioen midfond 

• 3e hokkampioen dagfond 
• 10e en 11e duifkampioen dagfond 

 
Bij de Fondclub Midden Limburg: 
• 3e    duifkampioen dagfond 
• 10e generaal dagfond 

• 11e duifkampioen dagfond 
• 14e duifkampioen dagfond  

 
Philip zal de koper absoluut van iets goeds voorzien, zeker weten! 
 

Koop  9 
Schenker Paul en Sven Saeytijdt, Brakel (B) 
Schenking Zoon “Roden 362”, 1e Prov. Agen 2020 

 
De mannen uit het land van de oer Flandriëns en zo zijn de duiven van Paul en Sven ook. Als het er echt op 
aankomt en gewerkt moet worden, zijn ze moeilijk te kloppen .We schrijven vrijdag 24 Juli 2020 rond de 
klok van 18.00 loopt de spanning op rond de hokken in Brakel. Internationaal Agen wordt vervlogen en om 
de tot dan toe snelste duif nog te kloppen, zal er binnen een kwartier gedraaid moeten worden…… Om 
18.16 verschijnt er hoog aan de einder een klein stipje….., maar het stipje wordt steeds groter en stormt 
richting de kleppen van Paul en Sven. Het is ’n jaarling roept Sven vol emotie. En ja hoor, “Almost Agen” 
zoals hij later gedoopt wordt heeft het geflikt. Hij wordt als tweede afgevlagd in het Internationale 
concours van jaarlingen tegen 14.799 duiven, ongekende klasse. Sven en Paul spelen al decennia op 
ongekende hoogte op marathonvluchten! 
In 2020 deden ze weer van zich spreken met: 
• 2e Internationaal Agen 14.799 jaarlingen 
• 2e Nationaal Agen 5.955 jaarlingen 
• 22e Nationaal Barcelona 6.178 duiven 
• 42e Internationaal Pau 3.564 duiven 
• 47e Intern. Barcelona duivinnen 4.331 

duiven 

• 53e Nationaal Agen oude 5.140 duiven 
• 66e Intern. Agen oud 15.271 duiven 
• 76e Intern. Barcelona 12.315 duiven 
• 80e Nationaal Pau 2.919 duiven 
• 100e Intern. Marseille 2.540 duivinnen. 

Daarnaast 2e  Bony Barcelona Champions League 2020 bij onze Fondclub. 
Paul en Sven schenken een jonge doffer, uit een broer van “Almost Agen” gekoppeld aan een duivin uit hun 
allerbeste lijnen!!! 
 

Koop  10 
Schenker Theo Daalmans, Elsloo 
Schenking Kind “Vader Mito” en kleinkind André (Jos Martens) 

 
Een hok duiven met onbegrensde erfelijke kwaliteiten, niet alleen op eigen erf, maar op diverse hokken in 
binnen en buitenland worden topprestaties geleverd met de duiven van Theo aan de basis. En deze duiven 
zijn niet alleen moeilijk te kloppen op de vluchten op de morgenlossingen, maar ook op de vluchten met 
middaglossing staan ze hun mannetje. Vraag maar eens aan René Muijtjens uit Ubachsberg. Hij speelt al 
jaren eerste viool op deze vluchten met vooral duiven van Theo aan de basis. 
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Theo doet voor de Fondclub een extra schenking, een jonge duif ingeteeld naar de legendarische “Mito”.  
De “Mito” vloog onder andere: 
2013 
• Agen jrl  4.386 d. 120e 
• Narbonne 4.515 d. 159e 
 
2014 
• Agen oud 5.910 d. 216e 
• Marseille 4.899 d. 21e 
• Perpignan 6.414 d. 65e 

2015 
• Agen oud 6.638 d. 663e 
• Marseille 3.610 d. 16e 
 
2016 
• Agen oud  6.887 d. 152e 
• Marseille 3.320 d. 21e 

 
Hij kroonde zich hiermee oa. tot: 
• 1e Internationale asduif Marseille 2014-2016 
• 1e Nationale asduif Marseille 2014-2016 
• 1e Nationale asduif ZLU over zowel 3-4 en 5 jaar! 
Een betere als de “Mito” heeft er nooit rondgevlogen aan de Stationsstraat in Elsloo! 
 

Koop  11 
Schenker Hans Knetsch, Katwijk aan de Rijn 
Schenking “Barca 209” de Barcelonalijnen: van der Velden / Knetsch / van Geel 

 
Sinds jaar en dag trouwe bonnenschenker voor de Fondclub. 
Een hok, dat bol staat van de kwaliteitsduiven met bijzondere erfelijke kwaliteiten. Toen Hans Narbonne 
won bij de ZLU was Hugo Batenburg er rap bij en kocht de “Narbonne“. In Klaaswaal werd hij vader van 
“Miss Cahors”; de Nationale overwinnares van Cahors tegen 22.264 duiven. Goed bloed verloochent zich 
weer niet. Dit jaar sterk op dreef op de middaglossingen: 

 St Vincent sector 2 2.923 duiven  1e prijs 
 Bergerac   sector 2  1.712 duiven  4e prijs 

 
Hans doet wederom een uitzonderlijke schenking voor de Fondclub! 
Een stamkaart gevuld met het pure oude Aardenbloed, waar de basis ligt van de hedendaagse 
marathonduif! Zelden een stamkaart gezien met zoveel kopvliegers op Barcelona!!! 
 

Koop  12 
Schenker Depasse-Lardenoye, Wagnelée (B) 
Schenking Kleinzoon “Amby” en “Noir Jossen”; Barcelona Bloed 

 
Ik durf met een gerust hart te stellen, dat dit het beste hok van België was in het afgelopen seizoen. De 
forme-fee heeft haar draai schijnbaar gevonden op de hokken van Jo en Stefan in Henegouwen. 
Ongelofelijk wat daar is gepresteerd in 2020, hier enkele voorbeelden: 

 Nationaal Barcelona 2020 35-89-103-155-162…. 
 Nationaal Perpignan 2020 9-15-16-22-27…….. 
 National Aurillac oude 2020 2-29-81…. 
 Nationaal Aurillac jl. 2020 12-18…. 

Cijfers die voor zichzelf spreken! 
Bij de Fondclub Midden Limburg wonnen ze de laatste twee seizoenen: 

 1e  Internationale Bony Barcelona 
Champions League 

 5e  Internationale Bony Omega Cup 

 6e  Internationale Bony Barcelona Cup 
 8e  Internationale Bony Barcelona 

Champions League. 
 
Jo schreef me letterlijk: Lei, we hebben echt iets goeds geschonken! 
Daar heb ik niets aan toe te voegen, merci mannen. 
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Koop  13 
Schenker Leon Roks, Standdaarbuiten 
Schenking Bon koppel eieren of jonge duif 2021 

 
De naam van Leon Roks zal altijd verbonden blijven aan de Internationale overwinning vanuit Barcelona in 
2017, 17.093 mededingers werden verslagen vanuit de Catalaanse hoofdstad. “Don Leo” zorgde voor 
eeuwig roem! Maar we zouden de prestaties van Leon tekort doen, als we het alleen over deze 
Barcelonaeditie zouden hebben. Enkele kopprijzen de laatste jaren spreken boekdelen: 
• 1e Internationaal Barcelona 2017 
• 1e NPO Dax 
• 4e  NPO Dax 

• 6e NPO Dax 
• 7e St Vincent ZLU 
• 9e NPO St Vincent. 

 
Barcelona 2019 Nationaal ZLU 4.129 duiven  63-199-392….  11/19 
Barcelona 2020 Nationaal ZLU 4477 duiven  48-389-480….  10/28 
 
Aan de basis van deze solide prestaties staan voornamelijk de taaie Oostenrijk duiven via vriend Leo 
Kouters. Leon schenkt een jonge duif of een koppel eieren 2021 in overleg. 
Wie wil er die ouderwetse ijzersterke Oostenrijkduiven hebben? 
 

Koop  14 
Schenker Huub Hermans, Born 
Schenking Bon koppel eieren of jonge duif uit de kwekers maart / april 2021 

 
Een van de meest constante hokken van Limburg de laatste decennia. 
Jaarlijks vaste gast op diverse podia, niet weg te denken bij de Generaal kampioenen van de afdeling 
Limburg. De volgende afdelingsvluchten waren reeds een prooi voor de vedette uit Born: 
• 1e NPO Mont Lucon 
• 1e NPO Lorris 
• 1e NPO Sens 
• 1e NPO Bergerac. 
 
Prestaties als deze worden alleen maar geleverd door topduiven en die zitten er dus in Born. De kolonie van 
Huub is voornamelijk opgebouwd met duiven van de volgende hokken: 
Van Loon, Pieter Veenstra en Dirk Van Dijck uit Zandhoven (B). 
Ook op de fond wordt er duchtig aan de weg getimmerd, getuige de provinciale zege op Bergerac 
morgenlossing afgelopen jaar.  
Hub schenkt een jonge duif/koppel eieren uit de kwekers medio Maart/April. 
 

Koop  15 
Schenker Martin Ravelingien, Tiegem (B) 
Schenking Bon koppel eieren uit zijn beste vlieg-of kweekduiven 

 
We zijn als FML bijzonder trots deze bon te mogen aanbieden. Eén van de allerbeste Belgische hokken, al 
decennia lang. Ik geef enkele hoogtepunten van de laatste jaren: 
• 1e Nationaal Pau. 
• 1e Nationale asduif KBDB 
• 1e kampioen van België zware fond 
• 1e Europa Marathon 
• 1e Internationale asduif Perpignan 4 jaar. 
• 1e Internationale asduif Perpignan 2 jaar. 
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Nationaal Narbonne 2019:    3-19-23-25-26-47-57-69-76………. 
Bij de Internationale Bony kampioenschappen van FML in 2020: 
• 2e Bony Omega 3 Cup 
• 4e Bony SGR Cup 
• 4e Internationale Bony Barcelona Cup 
• 6e Bony Barcelona Champions League. 
 
Dr. Martin Ravelingien schenkt een koppel eieren en ik citeer: “Ik garandeer iets van het allerbeste”. 
Wie gaat er in 2021 naar de Tiegemberg ???? 
 

Koop  16 
Schenker Jan Nijssen, Haelen 
Schenking Dochter “424”x “Kasteleintje 93” 

 
Een goed voorbeeld van het feit, dat kwaliteit altijd belangrijker zal blijven dan kwantiteit. Jan speelt al 
jaren aan de absolute top met een klein hokje, waarop louter nest gespeeld wordt. 
Ik was er zelf onlangs op bezoek en was erg onder de indruk van de kwaliteit van Jan zijn duiven. Met name 
de duiven van fondlegende Noël Peiren, via vader en zoon Saarloos, hebben hier een geweldig stempel 
gedrukt op de huidige kolonie. 
 
Jan speelt dit jaar oa: 

• 2e Internationale Bony Barcelona Cup. 
• 6e Bony Omega 3 Cup. 
• 1e prov. Bordeaux NPO 3.440 duiven. 

• 2e Nat. Bordeaux NPO 10.637 duiven. 
• 1e Kampioen morgenlossing 

Fondvrienden Brabant-Limburg. 
 
Verder de laatste paar jaar: 

• 1e Internationaal Narbonne 2016 16.681 duiven. 
• 1e asduif Narbonne ZLU over 4 jaar. 
• 4e asduif Pau ZLU over 4 jaar. 

 
De resultaten bij onze Fondclub: 

• 2e generaal morgenlossing FML 
• 2e Supercup ZLU FML 
• 5e 1e getekende meerdaagse fond FML 

• 6e Pie Schurgers Award 
• 7e 1e getekende middaglossing FML 
• 7e duifkampioen morgenlossing FML 

 
Jan doet een schenking rechtstreeks uit de 25e asduif Barcelona ZLU over 3 jaar! 

• 20e   Nationaal Barcelona 2018, 3.912 d. 
• 865e Nationaal Barcelona 2019, 4.129 d. 
• 99e    Nationaal Barcelona 2020, 4.477 d. 

De moeder van de schenking is ingeteeld naar “Olympic Miss Gijsje ”van Arjan Beens, dit is weer de 
grootmoeder van “Silke”, de overwinnares van Barcelona 2020 bij Jelle Jellema. 
Wie heeft ze beter? 
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Koop  17 
Schenker Lei Martens, Stein 
Schenking Kleinzoon “de Bandiet”, “Elsa” en “André” 

 
Sinds twee jaar weer voorzichtig in de strijd met een jonge ploeg, maar de resultaten mogen er weer zijn. In 
twee jaar werd er aan 7 wedvluchten deelgenomen en hiervan werd 3 maal de 1e prijs gespeeld in het 
inkorflokaal! 
 
Dit resulteerde onder andere in de volgende resultaten: 
Agen NPO   2.866 duiven   8-36-118-161-163-193…. 
Bressois NPO   1.648 duiven   31-33-44-46…. 
Bergerac NPO  2.055 duiven   5-47-54-90-111-172… 
Narbonne ZLU FML     711 duiven   14-43-44-58….. 
Agen jrl ZLU   5.480 duiven   2-218-317-319-344.. 
Barcelona ZLU  4.477 duiven   142-793-961  (alleen 2 jarige gezet) 
Perpignan ZLU  3.354 duiven   108-451-555-783. 
 
Dit zijn dus alle zeven de vluchten, waaraan is deelgenomen tot nu toe! 
Op andere hokken wordt sterk gepresteerd met duiven van Lei aan de basis. Dit jaar maakte vriend John 
Smits een flitsende herstart met de duiven op Bergerac en Agen Jaarlingen, mede met duiven van Lei aan 
de basis. Lei schenkt voor de Fondclub een jaarling doffer met hierin het beste van Lei, Jos Martens en Thei 
Daalmans verweven. 
 

Koop  18 
Schenker Jean-Marc Jacquemain, Oupeye 
Schenking Bon jonge duif 2021 

 
De absolute openbaring van het ZLU seizoen 2020! 
Toverde enkele droomuitslagen uit de hoge hoed, waar eenieder van ons jaloers op wordt. De duiven 
kwamen naar huis alsof ze in de Ardennen gelost waren. 
Gaat u er maar even voor zitten: 

• Narbonne ZLU  6.725 duiven  2-4-7-12-13-225 6/10 
• Agen jaarlingen ZLU 5.480 duiven  6   1/3 
• Agen oud ZLU  6.844 duiven  11-32-66  3/3 

Wat moet ik hier verder aan toevoegen? 
Werd hiermee bij de Fondclub Midden Limburg : 

• 1e super duifkampioen. 
• 3e superduifkampioen. 
• 7e superduifkampioen. 

Jean Marc schenkt speciaal voor de FML een jonge duif 2021. 
Wie gaat er naar  Oupeye, onder de rook van Maastricht, voor een nieuw kampioentje??? 
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Koop  19 
Schenker Karl Brocks, Weeze (D) 
Schenking “Prange 664”, ingeteeld naar de “520” 

 
Van onze Duitse sportvriend Karl Brocks hebben we een geweldige schenking ontvangen! 
Een jonge duif 2020 ingeteeld naar de beroemde “520” van niemand minder dan Günther Prange uit 
Meppen. De “520 “ is weer een volle kleinzoon van de wereldberoemde “Ringloße” van Günther Prange, 
één van de beste verervers, die ooit rondgevlogen heeft!! 
De “Ringloße” stamt nog van de basisduiven van het hok Gerard Koopman. Hij is nog een kleinzoon van de 
legendarische “Beatrixdoffer” van Gerard. 
Günther Prange was ooit op zoek naar perfect kruisingsmateriaal voor zijn oude, maar wel sterk ingeteelde 
Delbarlijn en kwam zo bij Gerard Koopman terecht. Deze raadde Günther aan om te investeren in de lijn 
van de “Beatrixdoffer” en zo is het gekomen. In de afstamming van de “Beatrixdoffer” zien we langs 
vaderskant  “het Kanon” van Wout Smeulders en van moederskant zien we het pure Janssen 
Arendonkbloed. 
De “520”presteerde als volgt: 

• 1e prijs wedvlucht 680 km 
• 1e prijs wedvlucht 630 km 
• 1e prijs wedvlucht 350 km 

• 1e prijs wedvlucht 340 km 
• 1e prijs wedvlucht 340 km 
• 1e prijs wedvlucht 260 km 

 
Gemiddeld tegen 1.600 duiven, tevens werd hij nog tweemaal als 2e afgevlagd. 
De geschonken jonge duif is een kleinkind van de beruchte “520”, ingeteeld naar de “Ringloße”!!!! 
 

Koop  20 
Schenker Familie Jacobs, Beek 
Schenking Bon jonge duif 2021 uit de kwekers 

 
Wellicht het beste allround hok van Nederland in 2020!!! 
Op hun spel stond dit jaar absoluut geen maat, met als absolute hoogtepunt de 1e Nationaal ZLU vanuit 
Narbonne van 6.725 duiven. 
Ik probeer enkele hoogtepunten op rij te zetten: 

• 1e Nationaal Narbonne ZLU 6.725 duiven 
• 1e provinciaal Pau FML 
• 1e provinciaal Bergerac NPO 
• 7e Nationaal Bergerac NPO 25.321 

duiven 
• 1e Generaal dagfond FML 

• 2e Pie Schurgers Award FML 
• 2e kampioen 1e getekende 

middaglossing FML 
• 4e Generaal kampioen middaglossing 

FML. 

 
In het sterke samenspel Beek Bug werd 9 maal victorie gekraaid!! Gevolgd door een karrevracht 
kampioenschappen. Bij de WEFO oa.: 

• 1e Wefo Cup 
• 1e Keizerschap 
• 1e hok eendaagse….. 

• Afdeling Limburg oa.: 
• 1e Generaal 
• 1e hok eendaagse… 

 
Kortom het allerbeste wat er dit jaar in het Bronsgroene rondvloog!!! 
Hans, Jos en Frank schenken een jonge duif uit de kwekers 2021, waarvoor onze dank. 
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Koop  21 
Schenker Ronald Geerdink, Hoogerheide 
Schenking Bon jonge duif 2021 

 
Toen Ronald Geerdink zijn duivenbestand enkele jaren geleden verkocht, ben ik  samen met Roger 
Wijnands, op uitnodiging van Ronald, naar Hoogerheide gereden. 
We hebben tientallen duiven mogen aanschouwen en het moet gezegd. Het waren stuk voor stuk 
raspaardjes. Het is niet voor niets, dat Ronald met deze kwaliteitsduiven hoge toppen scheerde. Nationale 
en Internationale kopprijzen en asduiven volgden elkaar in rap tempo op. 
Anno 2021 is Ronald aan een comeback bezig; er zitten nieuwe duiven op de prachtige hokken in 
Hoogerheide. En wie Ronald een beetje kent, weet dat kosten nog moeite gespaard worden om het beste 
van het beste op de hokken te krijgen. Het zal niet lang meer duren of de naam Ronald Geerdink zal weer 
bovenaan de uitslaglijsten prijken, daarvan ben ik overtuigd. 
Ronald schenkt speciaal voor de Fondclub een jonge duif uit 2021 uit zijn nieuwe kweekploeg. 
Wie let op??? Wie is op zoek naar Barcelona prestatieduiven? 
 

Koop  22 
Schenker Gebr. Maas & Zn, Zundert 
Schenking “Vale 315”, kleinzoon “Barcelona Queen” en “Vader Red Favorite” 

 
In 2020 speelde de combinatie, bestaande uit Cor, Jacko en Carla weer een geweldig jaar. 
Het hoogtepunt was de loodzware Barcelona, hierop speelde hun super duivin “Jolanda” de prijs 5e 
Nationaal, de 7e Internationaal en de 5e Internationaal duivinnen! 
Tevens draaien ze een ongelofelijke serie prijzen op een van de zwaarste Barcelona edities uit de 
geschiedenis. 

• Nationaal   5-67-78-102-130-225-287-679-707…  14/36 
• Internationaal  7-89-129-187-240-426-522…   19/36 
• Int. Duivinnen  5-55-67-93-122-208-552…   14/20 

De laatste fondvlucht van het seizoen 2020 was Bergerac en hierop werd ook vernietigend uitgehaald: 

• Brabant 2000  tegen 2.496 duiven  2-3-4-6-53-69-82….. 
• Nationaal sector 1  tegen 8.987 duiven  4-10-13-18-148…. 

Verder in 2020: 

• 81e Nationaal Narbonne 
• 62e Nationaal Agen jrl. 

• 121e Nationaal Agen oud 
• 43e Nationaal Bordeaux 

Bij de Fondclub Midden Limburg winnen ze de felbegeerde Internationale Bony Barcelona Champions 
League !! De duiven, die het zo geweldig doen op de vluchten van de lange adem, zijn voornamelijk 
afstammelingen van hun “Armstrong”; 1e Nationaal Pau 2001 aangevuld met duiven van B Jansen & Co en 
Cor de Heijde. Zij schenken ons een knappe kleinzoon van “Barcelona Queen” en “Vader Red Favorite”. 
 
  



Catalogus Fondclub Midden – Limburg 2020                                                                                                                 www.bonyfarma.com  
  www.fondclubmiddenlimbrug.nl  

50 

 
Koop  23 
Schenker Marc Gielen, Maasbree 
Schenking “Wilmie Bird 127”, Kleinzoon “Wilmie” en “Big Bird” 

 
Een van de hokken, die de neus steeds nadrukkelijker aan het venster drukt, is dat van Marc Gielen uit het 
Noord Limburgse Maasbree. Sinds de nadruk steeds meer op de morgenlossingen wordt gelegd, zien we de 
prestatiecurve steeds meer stijgen. Dit jaar was hij iedereen de baas op Agen ZLU jaarlingen; één van zijn 
favoriete duivinnetjes, later “Beau “gedoopt, vloog het Nationale goud naar de Rinkesfort in Maasbree. 
Even later gevolgd door haar nestzusje en deze neemt Nationaal de 9e plek in beslag!! 
Ook op andere ZLU klassiekers bij de beteren, dit resulteerde dit jaar oa. in: 
• 1e Generaal kampioen morgenlossing FML. 
• 2e duifkampioen morgenlossing FML. 
• 3e Supercup ZLU. 
• 4e superduifkampioen ZLU. 
 
De basis van de successen werd gelegd met voornamelijk duiven van de combinatie Depasse-Lardenoye en 
van het kampioenenhok Jan Corstjens en zoon. 
Marc doet een prachtige schenking. In de stamkaart komen we topkwekers tegen als “de Cassartelli”, de 
“11 “ van Busscher Albertz, “di Stefano”, “Camie”. 
 

Koop  24 
Schenker Verrassing Bon 
Schenking Bon jonge duif 2021; Internationaal bekende Belgische Topliefhebber ! 

 
Wij als Fondclub  zijn er bijzonder trots om deze schenking, een jonge duif 2021, aan u te mogen 
presenteren. 
De schenker is één van de beste spelers op de Internationale klassiekers van de laatste jaren en dan niet 
alleen in België, waar hij speelt, maar ook ver over de landsgrenzen!!! 
Hij speelt in de provincie Oost Vlaanderen; het dorp waar hij deze prestaties realiseert ligt aan de Leie! 
Deze topper bezit één van de beste kweekduivinnen ter wereld, welke het zéér uitzonderlijke genotype 
LDHA A/A bezit. 
 
De echte kenners weten nu voldoende!!! 
 
Voor verdere inlichtingen omtrent deze TOP schenking kunt u bij onze verkoopleider terecht. 
Bij hoge uitzondering wordt deze schenking gedaan, waarvoor uiteraard onze dank!! 
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KOOP 1 
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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 
 André van Boxtel, 06-39 854 806 
 Marien Orgers, 06-51 361 832 

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

 
en 

 

 
www.bonyfarma.com 

 

organiseren ook in 2021  

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, Pastoor Schmeitsstraat 4, 6082 AT Buggenum 
Email  : contact@fondclubmiddenlimburg.nl of via website: www.fondclubmiddenlimburg.nl  
IBAN  : NL19 RABO 0113 1509 89 
BIC  : RABONL2U 
Info  : Wil Boonen 06 - 260 282 22 of Karel Hilkens  06-194 682 37   

 België en Frankrijk:  
Luc van Coppenolle  
Email  : lucvancoppenolle@telenet.be    
IBAN  : BE617805 3155 0717 
BIC  : GKCCBEBB 
Info  : +32 93 84 53 47   

 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 Wil Boonen 06 - 260 282 22. 

 
 
 

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 2021 

 
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, Pastoor Schmeitsstraat 4, 6082 AT Buggenum 
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 


