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Voorwoord 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 
Met gepaste trots presenteren wij u de kampioenen van 2022.Een grote groep liefhebbers heeft weer  
deelgenomen aan onze kampioenschappen, zowel provinciaal als internationaal. Het totaal aantal 
deelnemers dit jaar was bijna 290. U kunt de uitslagen van de vluchten, onze provinciale en internationale 
kampioenschappen en reportages uit deze catalogus ook op onze website bekijken:   

 

www.fondclubmiddenlimburg.nl 
 

 
 

 

Het afgelopen seizoen, was gelukkig weer een seizoen zonder noemenswaardige Corona maatregelen. 
Het was daarnaast wel een ‘hard’ seizoen voor de duiven en soms ook voor de liefhebbers. Er zat veel 
Noord in de wind en de temperatuur liep soms behoorlijk op tijdens de vluchten en dit heeft toch gezorgd 
voor de nodige verliezen en teleurstellingen bij liefhebbers. Maar waar verliezers zijn, zijn ook winnaars en 
die vonden afgelopen seizoen een echt Fondduiven seizoen.  
Velen hebben de kweekkoppelingen voor komend jaar al aan het papier toe vertrouwd en de blik is alweer 
gericht op het nieuwe seizoen. Wat het seizoen 2023 ons zal brengen is voor iedereen gelukkig nog een 
verrassing, maar eenieder kijkt er naar uit met nieuwe  verwachtingen……………………… 
 
Ons goed voornemen om de vluchtuitslagen snel op de website te plaatsen is, naar onze mening, goed 
verlopen. We trachten ieder jaar de kwaliteit van de informatieverstrekking en de overzichtelijkheid op 
onze website te verbeteren. Mocht u nog suggesties hebben voor ons, dan zijn deze van harte welkom!  
      
Wat betreft onze kampioenenhuldiging en feestmiddag hebben we, na vele positieve reacties van 
afgelopen jaar, er dit jaar weer voor gekozen om deze in maart te houden met een geweldig 
middagprogramma, zoals u op pagina 4 van deze catalogus kunt zien. Op zondag 26 Maart 2023 zal deze 
plaatsvinden in Zalen- en congrescentrum de Spil te Maasbracht.  
 
 
  



 

Catalogus Fondclub Midden – Limburg 2022                                                                                                                 www.bonyfarma.com  
  www.fondclubmiddenlimbrug.nl  

2 

 
 
Voor onze bonnen- / jonge duiven verkoop ontvingen wij ook dit jaar weer absolute topschenkingen  
met dank aan onze schenkers! De internetverkoop vindt plaats van 16-12-2022 tot 30-12-2022 op  
 

www.toppigeons.com. 
 
De levende duiven zijn te bezichtigen op onze kijkdag 28-12-2022 van 13.00 – 16.00 uur in het zalen- 
en congrescentrum de Spil, Suikerdoossingel 55-57, 6051 HN Maasbracht. 
 
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.   
 
Ik hoop, dat wij u allen op zondag 26 Maart 2023 mogen begroeten in: 
 
Zalen- en congrescentrum de Spil,  
Suikerdoossingel 55-57,  
6051 HN Maasbracht. 
 
 
 
Namens het Bestuur, 
 
 
 
Karel Hilkens 
Voorzitter  
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Stichting Fondclub Midden – Limburg 

 

 

 

Bestuur Stichting Fondclub Midden-Limburg: 

 

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 
 
Secretaris: 
Jos Nevels, Ansfriedstraat 17, 6017 CW  Thorn 
Tel. 06 – 30177082 
 
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: 

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

Inschrijving K.v.K. nr. : 14131998 
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Programma feestavond en kampioenenhuldiging zondag 26 Maart 2023: 
 

13.00 uur Zaal open en ontvangst met koffie en vlaai 
13.30 uur Opening 
13.45 uur Uitreiking Extra prijzen 
  Uitreiking Sponsor prijzen 
  Huldiging Duifkampioenen 
  Huldiging 1e Getekende Middaglossing 
  Huldiging 1e Getekende Morgenlossing 

   Huldiging 1e Getekende Meerdaagse Fond 
  Huldiging winnaars Provinciaal Criterium Z.L.U. 
  Huldiging Super Duifkampioenen Provinciaal Criterium Z.L.U.    
  Huldiging Super Cup Provinciaal Criterium Z.L.U.    

15.30 uur Optreden Ger Frenken 
16.00 uur Verkoop loten 
16.30 uur  Huldiging Generaal Kampioenen 

17.00 uur Optreden Spik en Span   
17.30 uur Warm en koud buffet 
18.30 uur Huldiging winnaars International Bony Barcelona Cup IBBC  
  Huldiging winnaars International Bony Omega 3 Cup  

Huldiging winnaars International Bony SGR Cup 
19.30 uur Huldiging Pie Schurgers Award 
20.00 uur Trekking loterij 
      
 

De kampioenenhuldiging zal plaatsvinden in: 
Zalen- en congrescentrum de Spil,  
Suikerdoossingel 55-57,  
6051 HN Maasbracht. 
 
Zalen- en congrescentrum de Spil heeft eigen parkeerplaats, die met verkeersborden duidelijk is 
aangegeven. Ook zijn er mindervalide parkeerplaatsen voor de ingang aanwezig. 
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Entertainment 2022 
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Winnaars extra geld- en sponsorprijzen 2022 

 
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 ) 
*Geld- en sponsorprijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden en anders vervallen deze prijzen. 

 
Geldprijzen Sponsorprijzen 

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

Laatste Prijs: Pakket Bony Farma 
Geldprijzen Sponsorprijzen 

Issoudun  28-05-22 
1e Comb. Berensfreise – Nieuwstadt  10e Jo Hendriks & Zn – Nijswiller 
2e Dennis Veugelers – Nieuwstadt  20e Comb. Berensfreise – Nieuwstadt  
3e  H. Hermans - Born 30e J.H. Slabbers - Echt 

Laatste prijs:  Gebr. Kuijpers - Neer 
Chateauroux 11-6-2022 

1e Gebr. Simons en Znn. - Ransdaal 10e Fam. Jacobs - Beek 
2e B. Martens en Zn. - Elsloo 20e Fam. Jacobs - Beek 
3e  Comb. Berensfreise – Nieuwstadt  30e Gebr. Simons en Znn. - Ransdaal 

Laatste prijs:  Comb. Berensfreise – Nieuwstadt 
Libourne 17-6-2022 

1e Gebr. Kuijpers - Neer 10e W. Schaefer - Roermond 
2e Kurvers - De Weerd - Hulsberg 20e H. Joosten - Grathem 
3e  H. Joosten - Grathem 30e Gebr. Kuijpers - Neer 

Laatste prijs: J. Stevens - Schinveld 
Bordeaux 24-6-2022 

1e L. van Bogaert - Maastricht 10e Wil van Mulken - Beek 
2e M. Cox - Stein 20e Lei Martens - Stein 
3e  Myron Mestrini - Beek 30e J. Habets - Heerlen 

Laatste prijs:  Wil Boonen - Buggenum 
Vichy 25-6-2022 

1e Dennis Veugelers – Nieuwstadt  10e Cortenraad - Slangen - Meerssen 
2e Comb. Berensfreise – Nieuwstadt  20e John van Heel - Maria Hoop 
3e  Comb. Berensfreise – Nieuwstadt  30e Comb. Berensfreise – Nieuwstadt  

Laatste Prijs:  J. Engels - Kessel 
Agen (oude) 2-7-2022 

1e Comb. M&R Hermans - Voerendaal 10e A. Lanckohr - Mheer 
2e Th. Peters - Elsloo 20e M. Hendriks - Eys 
3e  Mevr. Troisfontaine - Reijmerstok 30e Comb. M. en R. Hermans - Voerendaal 

Laatste prijs:  Grolleman & Grolleman - Landgraaf  
Agen (jaarlingen) 2-7-2022 

1e J. Stevens- Schinveld 10e Lei Martens - Stein 
2e Comb. Nix - Bocholtz 21e Myron Mestrini - Beek 
3e  Hok Smeets - Penris - Stein 30e Lei Martens - Stein 

Laatste prijs:  T. Jacobs - Heerlen 
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Bordeaux 1-7-2022 
1e G.J. Hansen - Neer 10e Michael Schmell - Hückelhoven 
2e Michael Schmell - Hückelhoven 20e Ph. Baadjou - Eygelshoven 
3e  Michael Schmell - Hückelhoven 30e Fam. Jacobs - Beek 

Laatste prijs:  Kurvers de Weerd - Hulsberg 
Barcelona 8-7-2022 

1e Smeets en Penris - Urmond 10e Mevr. Troisfontaine - Reijmerstok 
2e Gebr. Kuijpers - Neer 20e Comb. M. en R. Hermans - Voerendaal 
3e  Wil Boonen - Buggenum 30e H.E.F. van Wegberg - Echt 

Laatste prijs:  G. Janssens - Epen 
Dax 8-7-2022 

1e Thei Wolfs - Maria Hoop 10e A. Gielen - Baarlo 
2e Ruud Beunen - Ohé en Laak 20e Kurvers de Weerd - Hulsberg 
3e  R. Muijtjens - Ubachsberg 30e Wil van Mulken - Beek 

Laatste prijs:  Ruud Beunen - Ohé en Laak 
Argenton 9-7-2022 

1e Dennis Veugelers – Nieuwstadt  10e Gebr. Simons en Znn. - Ransdaal 
2e Dennis Veugelers – Nieuwstadt  21e Dennis Veugelers - Nieuwstadt 
3e  l. Olislager - Nijswiller 31e Dennis Veugelers - Nieuwstadt 

Laatste prijs:  Fam. Jacobs - Beek 
Tarbes  15-7-2022 

1e Lei Martens - Stein 10e Wil Boonen -  Buggenum 
2e M. Cox - Stein 20e Wil Boonen -  Buggenum 
3e  S&A Deckers - Meers 30e Th. Peters - Elsloo 

Laatste prijs:  V van Bogaert - Margraten 
Marseille 22-7-2022 

1e Mevr. Troisfontaine - Reijmerstok 10e Comb J. Vullers en Zn - Roggel 
2e Hok Smeets - Penris - Stein 20e F. Mertens - Nuth 
3e  Hok Smeets - Penris - Stein 30e S & A Deckers - Meers 

Laatste Prijs:  Th. Berben - Haelen 
Tarbes 23 - 7 -2022 

1e Comb. Cortsjens - Dijkstra - Thorn 10e Tony Bollen - Maasmechelen 
2e G. De Renet - Stramproy 20e Wim Janissen - Meerssen 
3e  Th. Berben - Haelen 30e Th. Daalmans - Elsloo 

Laatste prijs:  J. Heuts - Heerlen 
Issoudun 23-7-2022 

1e Jo Hendriks & Zn – Nijswiller 10e B. Martens en Zn. - Elsloo  
2e Comb. Berensfreise – Nieuwstadt  20e B. Martens en Zn. - Elsloo  
3e  Dennis Veugelers – Nieuwstadt  30e Ph. Baadjou – Eygelshoven 

Laatste prijs:  Ph. Baadjou – Eygelshoven 
Narbonne 29-7-2022 

1e Comb. M&R Hermans - Voerendaal 10e A. Lanckohr - Mheer 
2e Comb. Beurskens - Haelen 20e F. Mertens - Nuth 
3e  Mevr. Troisfontaine - Reijmerstok 30e H. Wijnands en Zn - Vroenhoven 

Laatste prijs:  J. Bachus - Elen 
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Bergerac 29-7-2022 
1e Comb. Cortsjens - Dijkstra - Thorn 10e P. Benders - Blerick 
2e Jac Ruijters - Echt 20e Comb. J. Vullers en Zn - Roggel 
3e  W. Schaefer - Roermond 30e Y. van Briel - Meeswijk 

Laatste prijs:  G. Haas - Sittard 
Perpignan 5-8-2022 

1e G. Janssens - Epen 10e Comb. J. Vullers en Zn - Roggel 
2e F. Mertens - Nuth 20e N. Stevelmans - Brunssum 
3e  H. Joosten - Grathem 30e H. Pekel en Zn. - Brunssum 

Laatste prijs:  Comb. J. Vullers en Zn - Roggel 
Cahors 6-8-2022 

1e Thei Wolfs - Maria Hoop 10e A.H. van Lumich - Maria Hoop 
2e H. Moors - Roosteren 20e R. Muijtjens - Ubachsberg 
3e  Gebr. Saya - Maastricht 30e Loed Senden - Berg en Terblijt 

Laatste prijs:  R. Soetelmans - Spaubeek 
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De Sponsorprijzen 2022 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. 
 

BORDEAUX (PAU)                                                       Sponsor: Probac – Dr. Brockamp, Boppard (D) 
 
In concours :  383 duiven 
Deelnemers :  91 
 

1. L. van Bogaert, Maastricht  NL20-1694601 
2. M. Cox, Stein    NL20-1724916 
3. Myron Mestrini    NL20-1685133 

 
 

Provinciale Bordeaux (Pau)-zege voor  
Lambert van Bogaert uit Maastricht 

 
Terwijl vrijwel alle africhtingsvluchten prima verliepen onder vaak ideale omstandigheden, was de opening 
van de Internationale fond kalender niet best. Een lagedrukgebied zorgde voor slechte  omstandigheden 
aan de voet van de Franse Pyreneeën, regen, slecht zicht en een enkele onweersklap waren schering en 
inslag. Van lossen kon geen sprake zijn en de duiven in de mand en de liefhebbers thuis moesten geduldig 
wachten op betere omstandigheden. Toen het op Zondag nog niet verbeterde werd door de inrichters 
besloten naar het meer westelijk gelegen Bordeaux uit te wijken. Aldaar waren de omstandigheden zo 
goed, dat Maandag om 07.00 de duiven eindelijk hun vrijheid kregen en aan hun thuisreis konden 
beginnen, de wind waaide kalm westelijk en het zicht was prima. 
De afstand van Bordeaux naar Zuid-Limburg bedraagt “slechts” een kleine 800 kilometer, dus ’s avonds 
klokken werd een must! 
 
In de Maastrichtse volkswijk “Witte Vrouwenveld” 
werd Lambert van de Bogaert verrast toen zijn 1e 
getekende weduwnaar rond 18.15 arriveerde, een 
laatste ereronde draaide en om 18.17.58 over de 
antenne liep, de klus was geklaard. Vanaf dat 
moment volgden de meldingen zich in rap tempo 
op en om even voor negenen waren de prijzen in 
het Limburgse al verdeeld! Lambert had 4 duiven 
aan de mand toevertrouwd en de provinciale 
overwinnaar is een 2-jarige weduwnaar. Eerder 
vloog hij al als jaarling de 88e Nationaal Marseille 
van 4310 duiven en de 489e van Agen ZLU van 
6804 duiven!!  
 
De naam van Lambert kunnen we eigenlijk in één adem noemen met die van de bekende gebroeders Saya, 
uit Heer-Maastricht. Lambert is namelijk getrouwd met Juli(ana), een nichtje van de Saya’s. Sinds decennia 
wordt al samen gekweekt en overlegd, hoe de duiven het best kunnen worden voorbereid op de Marathon 
klassiekers. De overwinnaar van Pau-Bordeaux is een volle broer van de 5e Nationaal Narbonne 2020 bij de 
broers Saya. In de stamboom komen we illustere Sayavliegers tegen zoals: 
 

 Djefa   1e Nationaal Carcassonne. 
 Martha   1e Internationaal Perpignan. 
 Geronimo  3e Nationaal Marseille.  
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Lambert geeft gelijk aan niet erg tevreden te zijn over de prestaties van zijn duiven gedurende de laatste 2 
jaar, maar geeft hij ruiterlijk toe, hier ben ik zelf natuurlijk veel schuld aan. De focus was er niet voor de 
volle 100% en dan wordt het een moeilijk verhaal anno 2022!! 
Het duivenbestand bestaat hier dus vrijwel helemaal uit het ras gebroeders Saya, aangevuld met een 
enkele duif van trio Winkens-Rothenburg en Pekel en zoon uit Brunssum. 
Hier in “Witte Vrouwenveld” wordt de strijd aangegaan met weduwnaars en duivinnen op nest. De 
vliegduiven worden half Maart gekoppeld en alle duiven trekken Één of twee jongen groot. Als de jonge 
duiven ongeveer 14 dagen zijn worden ze weggenomen. Een gedeelte van de jongen verhuist met de 
duivinnen naar een ander hok en de resterende piepers blijven bij de doffers. Volgens Lambert is het 
belangrijk dat de duivinnen geen tweede keer leggen, uiteraard om de pennenrui te vertragen. 
 

De eerste test voor de vliegploeg van Lambert is altijd de 
provinciale Limoges begin Juni. Dit is volgens Lambert een 
graadmeter voor de vorm. 
Vervolgens gaan de jaarlingen naar Agen en vervolgens 
Marseille of Narbonne. 
De 2-jarigen doen het drieluik Pau-St Vincent-Perpignan of 
Agen-Marseille-Perpignan. 
De duivinnen op nest gaan hoofdzakelijk naar Barcelona, ook zij 
trekken een jong groot in Maart, worden vervolgens ingespeeld 
op weduwschap en worden vervolgens gekoppeld ( soms op 
kweekdoffers, die uitvliegen) om op de ideale neststand naar de 
Catalaanse hoofdstad af te reizen. 
Volgens Lambert is dit een pittig programma voor zijn duiven, 
maar zegt hij , als ze goed voorbereid zijn en goed opgevangen 
worden bij thuiskomst is dat geen probleem. 
Ook de jonge duiven worden nu op de vroege tour duchtig aan 
de tand gevoeld, ze gaan zo vaak mogelijk de mand in en wie 
hier niet op een natuurlijke manier gezond blijft heeft een 
probleem!  
 

Om de duiven gezond te houden worden veel natuurproducten van dr. Vandersanden gebruikt. Wel geeft 
Lambert duidelijk aan, dat als er echt iets hapert aan de duiven, dat hij dan altijd producten in huis heeft 
om ze te behandelen, dit vaak in overleg met Vincent Schroeder. Verder de gebruikelijke paramixo enting 
en de geelkuur in Maart op eitjes van een dag of tien. Normaal gesproken ook een 10 daagse kuur met 
Parastop in de winterdag. Vorig jaar gevolgd door een enting, maar Lambert twijfelt of hij dit komend jaar 
ook weer gaat doen, daar de forme gaandeweg het seizoen terugliep. Wie het weet mag het zeggen!! 
 
In de volksbuurt is het een beetje behelpen wat de ruimte betreft. Zo heeft Lambert de beschikking over 
een klein tuinhok. Hier zijn twee afdelingen voor de weduwnaars gehuisvest en een afdeling is er voor de 
jonge garde. Tevens  heeft hij nog een minihokje gemaakt, het zogenaamde B-hokje. 
De B staat voor Barcelona!! De weduwduivinnen en de kwekers zitten twee huizen verder bij de zus van 
Lambert. Afgelopen jaar is Victor, de zoon van Lambert, zelfstandig met duiven beginnen te spelen in het 
naburige Margraten. Zijn eerste krachtmeting op de Internationale concoursen was Pau. 
7 duiven werden door Victor aan de mand toevertrouwt en 6 (!) ervan wisten zich te klasseren op de 
nationale uitslag tegen de zwaarste concurrentie: 
11e-21e-54e-112e-348e en  485e tegen 4614 duiven!!! 
Over een fabelachtige opening van een zware fondcarrière gesproken. Lambert is er nu nog steeds 
onderste boven van, kijk lacht hij, alweer kippenvel op mijn armen! Iedere keer als Victor belde, dat hij er 
weer eentje had, kreeg ik een “hartje als een sneetje brood” glundert hij nog na. 
Of het nu in Maastricht of in Margraten is, de naam van de Bogaert zullen we vaak tegenkomen! 
Vader en zoon succes gewenst! 
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Agen Jaarlingen                                  Sponsor: Lei Martens Tegelwerken 

 
In concours :  669 duiven 
Deelnemers :  79 
 

1. Hans Bodelier, Ohé en Laak  B21-4105183 
2. J. Stevens, Schinveld   NL21-1405461 
3. Comb. Nix, Bocholtz   NL21-1378427 

 
Goud op Agen Jaarlingen voor Hans Bodelier uit Ohé en Laak   

 
De eerste Internationale krachtmeting voor onze jaarlingen is traditiegetrouw de klassieker uit Agen, een 
vlucht waarop de jaarlingen onderling kunnen uitvechten hoe het zit wat betreft niveau en conditie. 
De omstandigheden op het moment van lossing waren bijzonder goed te noemen en zo gebeurde het, dat 
reeds om 06.30 het bekende fluitje van de hoofd convoyeur klonk en het hele konvooi op de vleugels kon 
en hiervan waren 669 jaarlingen uit het Bronsgroene. 
 
Rond de klok van 18.20 begonnen op de kortste 
Limburgse afstanden de duiven te “vallen” en 
volgden de meldingen zich vrij snel op. Maar de 
snelste Agen vlieger viel niet op een van de kortste 
afstanden, nee, het was een jaarling duivinnetje van 
Hans Bodelier, nu woonachtig in Ohé en Laak, dat 
even na half zeven als een komeet uit de juiste 
richting kwam aanstormen en om 18.34.03 de 
gouden afdruk maakte voor Hans. Voor Hans dus 
een bijzonder moment tijdens zijn eerste 
krachtmeting met de top van Limburg op zijn nieuwe 
adres. Na de verkoop in maart 2021 werd dus de 
herstart gemaakt in het wonderschone Ohé en Laak. Voor de verkoop werd er nog een ronde jonge duiven 
gekweekt, voornamelijk uit duiven van zijn Duitse vrienden Freialdenhofen en Znn, uit halfbroers en een 
halfzus van de “New Laureaat” ( Internationaal Barcelona winnaar) van Luc Wiels uit het Belgische Roosdaal 
en van Paul en Sven Saeytijdt,  dit werd mede de basis voor de herstart. Van diverse liefhebbers werden er 
nog duiven bekomen: 

 Sven en Paul Saeytijdt, de toppers uit Brakel.  
 Team Vollebregt, Wassenaar. 
 Lei Grispen, Stevensweert. 

Hans geeft duidelijk aan, dat hij betreffende liefhebbers ontzettend dankbaar is voor de duiven, die hij van 
hun kreeg! 
 
Maar voordat het nieuwe huis in Ohé en Laak daadwerkelijk werd bewoond, stond er al een prachtig nieuw 
hok in de ruime achtertuin, geheel door Hans zelf ontworpen en gebouwd door de firma Dumo. En het 
moet gezegd, het is een lust voor het oog. Maar wat nog veel belangrijker is, de duiven voelen er zich prima 
op thuis.  
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Bij het betreden van het (nieuwe) hok viel me gelijk op dat de duiven er perfect bijzaten en er erg veel 
spinnenwebben tegen het plafond hingen, het voelde gelijk erg goed aan.  
Als je dan op een nagel nieuw hok gelijk zo een uitslag kan neerzetten, kun je verder op twee oren slapen. 
Het hok is prima!! 
 
Want hoe was de provinciale uitslag op Agen jaarlingen? 
1-47-48-69-76-110-114-127-156-193-202-204-211     13/19!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ploeg van Agen werd als jonge duif goed opgeleid. Van het opleren werd veel werk gemaakt en na een 
gedegen opleiding door Hans gingen ze nog zo vaak mogelijk met de afdeling mee.” Jong geleerd is oud 
gedaan” is hier het credo! Eenmaal jaarling werden ze half februari gekoppeld, kwamen op jongen en zodra 
deze 14 dagen oud waren bleef de ene helft bij de doffer en de andere helft verhuisde met de duivin mee 
naar hun hok. Er kwamen dus geen eieren meer in de nesten. Vervolgens werden de jaarlingen ingespeeld 
op weduwschap, waarbij ze ontzettend goed trainden volgens Hans, dit gaf vertrouwen voor de vluchten. 
En inderdaad, ze deden het op de programma vluchten erg goed. Als er eenmaal eentje thuis was volgden 
de anderen in rap tempo. 
 
Nu werden de duiven zo gekoppeld, dat ze op eieren van 10-14 dagen zouden zitten op de dag van 
inkorving voor Agen ZLU. Maar dit liep toch een beetje anders dan de baas verwacht had. De duivinnen 
legden vrij snel ( gevolg van een topconditie?) en dus lagen er oude eieren, aangehikte eitjes en zelfs hier 
en daar een klein jong in de schotel bij het inkorven van Agen en dan werd de inkorfdatum ook nog eens 
een dag verlaat!! Als dat maar goed komt, was de vraag die Hans zich uiteraard stelde! Maar de Agen ploeg 
trainde twee maal daags uitbundig, het was zelfs zo dat vriend Geert Storms, die ook in Ohé en Laak woont 
en helaas blind is geworden aan beide ogen tegen zijn vrouw zei: De duiven van Hans trainen goed, ik 
hoorde ze weer overkomen!!! 
En dan komt het moment van inkorven aan. Bij het inmanden voelden de duiven perfect aan, vertelt Hans, 
ze plakten me in de handen en de pootjes waren vuurrood. De uitslag geeft duidelijk aan dat het goede 
voorgevoel terecht was! 
 
Tot eind Juni had Hans zijn vliegploeg nog niks gegeven tegen Trichomonen , gewoonweg omdat de duiven 
blaakten van gezondheid en prima afkwamen. Dan toch maar even de boel laten controleren bij Vincent 
Schroeder, je weet maar nooit!? Maar wat blijkt? Er wordt geen geel waargenomen door de man met de 
witte jas.” Drijf de boel maar niet te zeer op de spits”, adviseert Vincent en de duiven krijgen toch allemaal 
een geelcapsule opgestoken die week. Duiven in topvorm zijn kwetsbaar en zeker bij (erg) warm weer geen 
risico’s nemen. Tijdens het (fond) seizoen wordt Vincent Schroeder maandelijks bezocht ter controle, 
kwestie van alle risico’s kunnen wegstrepen, vertelt Hans. 
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Ook wat voeding betreft wordt door Hans niets aan het toeval overgelaten. De duiven krijgen allemaal de 
Beyers mengelingen samen gesteld door Dirk Freialdenhofen voorgeschoteld, te weten hun vliegmengeling 
en de vetrijke mengeling. Als bijproducten uiteraard steeds vers grit, Multilith van DHP en Biomix. 
Bovendien krijgen de duiven het hele jaar door T-Speciaal van  Kreutzer te drinken op de zondag. 
 
Hans Bodelier heeft van zijn herstart in Ohé in Laak een droomstart gemaakt! 
Provinciaal Agen werd gewonnen, gevolgd door een prachtige serie. De nieuwe duiven, onder aanvoering 
van de raspaardjes van Paul en Sven Saeytijdt, hebben aangegeven, dat ze op een nieuw hok wonen, waar 
ze zich thuis voelen. 
 
Dit aangestuurd door een gedreven en fanatiek liefhebber!!! 
Hier gaan we nog van horen!!! 
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Agen Ouden                                                   Sponsor: DHP Cultura voor natuurlijke balans….. 

 
In concours :  877 duiven 
Deelnemers :  137 
 

1. Comb. M & R Hermans, Voerendaal NL20-1698986 
2. N. Haesen, Maastricht   NL19-1148207 
3. Th. Peters, Elsloo   NL16-1749583 

 
Narbonne                                       Sponsor: Hilbra Spuit- en Stucadoorswerken 

 
In concours :  881 duiven 
Deelnemers :  108 
 

1. Comb. M & R Hermans, Voerendaal NL20-1698952 
2. Comb. Beurskens, Haelen  NL15-1053682 
3. Mevr. Troisfontaine, Reijmerstok NL21-1410582 

 
 

Comb. M & R Hermans uit Voerendaal  
Glorieuze winnaars op Agen ZLU ouden én Narbonne !!! 

 
Voor het  eerst in mijn gedaante als stukjesschrijver voor de Fondclub Midden Limburg maak ik het mee dat 
een liefhebber(combinatie) maar liefst 2 Provinciale overwinningen opeist in één vluchtseizoen. 
Deze eer gaat in dit geval naar vader May (82) en zoon Ron (53) Hermans uit het Zuid Limburgse 
Voerendaal.  

 
Zowel van de wedvluchten Agen Oud als Narbonne klepperen twee van hun weduwnaars de Bronsgroene 
zegepalm naar Voerendaal, een knap staaltje duivensport. En dan zeker te bedenken dat vader en zoon nog 
maar vanaf 2013 actief zijn als Marathonspelers!. Tot dan waren zij geduchte tegenstanders op de 
programmavluchten. We hebben toen wel in stijl afgesloten lacht Ron, mijn gastheer vanavond, op de 
sluitvlucht vanuit Reims wisten we toen ook Provinciaal te overwinnen! 
 
Maar ook hier in Voerendaal was het dit jaar niet alleen maar Hosanna.  
Wat is namelijk het geval? Na enkele keren zetten blijken de jaarlingweduwnaars niet in orde. Coli achtige 
verschijnselen, zoals slechte mest, te mager en geen eetlust.  
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We kennen het allemaal wel. Gelukkig zitten de jaarling en oude weduwnaars hier op andere hokken. Bij de 
ouden gelukkig geen problemen. Maar de jaarlingen werden vanaf dat moment thuis gehouden en vlogen 
in 2022 dus geen fond vlucht. Toen alles opgeknapt was werden ze afgericht met de jonge duiven. Volgend 
jaar misschien een voordeel?! De tijd zal het leren! 
De oude weduwnaars daartegenover deden het geweldig op de vluchten van de waarheid en zorgden er 
voor, dat het hok M+R Hermans tot de allerbesten behoorden seizoen 2022!  
 
Vanaf het begin van het seizoen in April kwamen ze geweldig af, ondanks dat de duiven nog geen geel pil of 
iets dergelijks hadden gehad. Als dat zo doorgaat verteld Ron tegen May krijgen we volgens mij een goed 
seizoen. Achteraf een waarheid als een koe., ze werden voor het seizoen, wegens tijdgebrek, zelfs niet zelf 
afgericht. Ook de jonge duiven worden hier nooit afgericht in hun geboortejaar. 
 
De jaarlingen doen hier altijd Agen als weduwnaar en Narbonne wordt dan vervlogen op nest. De oude 
doffers worden op weduwschap gespeeld terwijl enkele duivinnen gekoppeld aan kweekdoffers op nest 
hun “mannetje” moeten staan. 
De vliegploeg wordt zoals bijna overal eind Maart gekoppeld, de duiven broeden dan over en staan 
vervolgens op weduwschap. Ze worden dan zo vaak mogelijk gespeeld via de programma en/of 
tussenvluchten. Dit alles tot een week voor de eerste klassieker vanuit Pau. Volgens Ron is ritme op de 
vliegploeg belangrijker dan kilometers.  
 
Tijdens het gesprek zei Ron op een gegeven moment, dat als we in Limburg slecht “liggen” ten opzichte van  
de rest van het land, dat we dan gelukkig nog een Provinciaal concours hebben, alwaar we de degens 
onderling kunnen  kruisen. Is de Provinciale uitslag ook niet goed, dan zijn er van die vlucht geen excuses 
meer. En gelijk heeft hij! 
 
Als we kijken naar de basisduiven in Voerendaal dan komen we zeker uit bij de beroemde “39” van Thjeu 
Cox uit Stein. Zijn bloed zit in beide Provinciale overwinnaars verweven. 

 
De Agen overwinnaar stamt langs vaderskant af 
van de “39” van Thjeu en de moeder is weer een 
dochter van de 1e Nationaal Narbonne van de 
combinatie Merkens-Reesink . 
De Narbonne overwinnaar stamt af van de “66” 
lijn van Piet Boyen uit Nuth, deze vloog 8 maal 
prijs op de Marathonvluchten in 3 jaar tijd, langs 
moederskant weer de “39” van Thjeu Cox. 
Verder zien we dat de doffer die voorop is van 
Barcelona en Perpignan( slechts 1 mee!!) dezelfde 
duif is, 50% Cox maal 50% Giel Janssens ( Zwarte 
Lourdes). 
Verder nog het oude Saya soort via Ruud 
Botterweck uit Mechelen en via Math Arbeel de 
lijn van de 26e Nationaal Marseille. 
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Het had trouwens niet veel gescheeld of de Agen overwinnaar was nooit 
ingemand voor Agen. Was is er gebeurd? We gaan een jaartje terug in de tijd 
en zitten in de week van inkorven Agen, in dit geval dus Jaarlingen. Ron komt 
terug van zijn werk als schilder en ziet, dat een van de jaarling weduwnaars 
erg slechte mest heeft gemaakt. De doffer wordt van het hok genomen en 
Ron is al onderweg naar de Kliko(!!). Net voordat hij deze wil openmaken 
herinnert hij er zich aan, dat hij nog enkele broedbakken leeg heeft staan en 
bedenkt zich en plaatst de doffer in een lege broedbak met water en voer. 
Wat wil het geval? De dag erna is de mest weer prima en de doffer gaat mee 
naar Agen Jaarlingen, resultaat 16e Nationaal ZLU!! En een jaar later de 1e 
Provinciaal Agen oud. Dan ben je inderdaad blij, dat de Kliko dicht is 
gebleven!!! 
 
In het volle seizoen trainen de weduwnaars hier van 05.30 tot 06.30 en in de namiddag vanaf 16.30. De 
nestduivinnen voor Barcelona werden wegens tijdgebrek een paar keer zelf opgelaten. 
De vliegduiven worden in het seizoen verduisterd vanaf begin April tot 5 weken voor Pau, ze zitten dan 13 
uur “donker””, vanaf de langste dag wordt bijgelicht tot en met Perpignan. 
Voor het inkorven van zowel Agen als Narbonne kregen de doffers hun duivin enkele uren te zien, 
vrijheid/blijheid op de hokken. Het zal de motivatie zeker ten goede zijn gekomen. 
De weduwnaars eten allen afzonderlijk uit hun eigen potje, dit tot volle tevredenheid van de bazen. In het 
seizoen staat Koopman All-in one op het menu. De laatste voerbeurten vetrijker voer van Vanrobaeys.  
De bijproducten zijn hier Tollyamin Forte en Edele Olie van dr.Schroeder, tevens Naturaline en hier wordt 
dan nog extra knoflook aan toegevoegd. De naam Vincent Schroeder is gevallen en hij is hier dan ook de 
man met “ de witte jas”. May en Ron hebben 100% vertrouwen in Vincent. 
Ze beamen dat een duif absoluut “schoon” de mand in moet gaan, zodat de duif ook een eerlijke kans heeft 
om zich te bewijzen. 
 
Ondanks alles gaan we de kweekploeg toch drastisch inkrimpen, vertelt Ron. 
Het zijn toch steeds dezelfde duiven, die de betere vliegers geven. Bovendien is het een stuk goedkoper en 
heb je een betere band met je duiven als er minder op het hok zitten. Ik kan hem hierin zeker niet 
tegenspreken. Ron en May pakken twee schitterende overwinningen in èèn seizoen!!! 
Ik benieuwd wie hier in de toekomst ook in zal gaan slagen, betreffende liefhebber zal zeker van heel goede 
huize moeten komen. 
 
Chapeau voor May en Ron !!!! 
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Barcelona                           Sponsor: Sportblad ‘De Duif’ – Antwerpen B. 

 
In concours :  647 duiven 
Deelnemers :  120 
 

1. Smeets & Penris, Urmond  NL19-1143658 
2. Gebr. Kuijpers, Neer   NL19-1085144 
3. L. Hamers, Wessem   NL18-1305565 

 

 
Smeets & Penris schrijven de klassieker  

Barcelona op hun naam in 2022! 
 
Voor velen het hoogtepunt van de Internationale kalender, de klassieker uit de Catalaanse hoofdstad. 
Maanden wordt uitgekeken naar deze “clash”. De beste hokken maken vaak hun beste duiven klaar, om 
hiermee de strijd aan te gaan met de (sportieve) concurrentie. Kop draaien van een Internationale 
klassieker is voor velen al een droom, maar vroeg “pakken ”van Barcelona is het summum voor de 
Marathonhokken in binnen-en buitenland. 
 

 In Urmond is het Piet Penris, die de scepter zwaait over 
het vlieghok, Smeets-Penris. Terwijl Robin zijn kolonie 
soigneert in Stein onder de naam Hok Smeets- Penris. Piet 
heeft in Urmond 5 favorieten ingekorfd voor Barcelona en 
Één ervan is de ”Tony”. Deze klasbak vloog in 2021 reeds 
als 2-jaarse een 4e Nationaal Agen ZLU! De eerste melding 
in Nederland valt in Zeeland, bij Pieter Goeree. Hij pakt zijn 
later winnende duivin om 10.30 uur. Piet loopt nerveus 
door de gezellige tuin in Urmond en denkt aan zijn 5 
cracks, maar vooral aan “Tony”. Hij was in topvorm toen 
hij werd ingekorfd. Hij denkt aan hoe hij aanvoelde toen hij 
hem aan Willie Lemmens overhandigde aan de inkorftafel 
van het NIC Beek en dat was perfect.  
Maar het zijn en blijven veren in de lucht…………..  
 
Dan, als een donderslag bij heldere hemel, plots een 
schicht, vlak langs Piet zijn hoofd……en dan sta je daar als 
liefhebber, aan de grond genageld. Het is “Tony” prevelt 
Piet in zichzelf, het is “Tony”……… 

De favoriete doffer heeft zijn rol 200%  waargemaakt, vliegt heel Limburg naar huis en Nationaal wordt hij 
bijzonder knap 6e. Even later komt Mary, de charmante echtgenote van Piet thuis en ziet haar man met 
natte oogjes in de keuken staan. Wat is er aan de hand vraagt ze ongerust?  
“Tony” is truuk van Barcelona stamelt Piet, de eatste melding in Beak!! Hij kan het nog niet bevatten!! 
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Als we deze reportage opnemen vertelt Piet wel eerlijk dat hij “Tony” wel extra had geprobeerd te 
motiveren. “Tony” had zich baas gemaakt van twee broedbakken en was duidelijk de baas op het hok. De 
dag van inkorven sloot Piet beide broedbakken af en plaatste een vreemde doffer met de vaste duivin van 
“Tony” in Één van die bakken, terwijl deze dit allemaal vanaf de vloer moest aanschouwen. “Tony” was niet 
blij, dat moge duidelijk zijn en werd helemaal gek van jaloezie. Op een gegeven moment werd de andere 
doffer weggenomen en “Tony” zijn duivin gegeven Zo werd de Provinciale overwinnaar ingekorfd! 
De naam “Tony”, heeft hij gekregen, omdat Piet en Robin hem als jonge doffer van Tony Bollen uit het 
naburige Maasmechelen cadeau kregen als wederdienst voor een verkregen duivin; een dochter van hun 
2e Internationaal Marseille, “Benny Batman”. Zij is de moeder van “Tony”, terwijl de vader van Tony Bollen 
is. 
 
 Het was de bedoeling om dit jaar 19 weduwnaars en 
25 duivinnen op nest te spelen in Urmond, maar de 
duiven en dan voornamelijk de duivinnen kwamen 
bijzonder goed af tijdens de oefenvluchten en zo 
besloot Piet de hele ploeg door te spelen op 
weduwschap. Het dient wel vermeld te worden dat van 
de duivinnen, die gespeelt worden, de doffer altijd 
thuis blijft! 
Zo gezegd zo gedaan en de duiven en dan zeker de 
duivinnen deden het geweldig op de 
Marathonvluchten. Over de doffers is Piet niet zo 
content, “Tony” is hier de uitzondering, die de regel 
weer eens bevestigd! 
In Maart worden de toekomstige vliegers gekoppeld, 
ze brengen allemaal een jong groot en zodra de eieren 
van het tweede broed gelegd worden, wordt de boel 
gescheiden. Vervolgens gaan de duiven zo vaak 
mogelijk de mand in en gaat alles begin Juni naar 
Limoges van de afdeling Limburg. Dit is de generale repetitie vertelt Piet. De jaarlingen vliegen normaal 
gesproken Agen en Narbonne/Marseille, maar komend jaar zal een ploeg op de dagfond gehouden gaan 
worden. Kwestie van niet alle eieren in een mand leggen, lacht Piet.  
 
Piet houdt de duiven zo dicht mogelijk bij de natuur. Wel uiteraard de verplichte entingen en een 
Parastopkuur tijdens de ruiperiode. En als de jonge garde last krijgt van coliverschijnselen, staat Colimix Z 
van dr. Stakenborg klaar. 
Een geelpil in Maart, na de jaarlijkse check bij Vincent Schroeder en voor de rest van het seizoen op gevoel 
handelen. 
 
Ook wat voeren betreft geen gekke dingen hier in Urmond. Het hele jaar door krijgen de duiven Paloma 
Kweek geel en Duo Sport voorgeschoteld. Zuiveringsmengeling bij thuiskomst, de dag erna Gerry Plus en 
daarna weer de basismengeling zoals eerder vernoemd.  
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Verder hecht Piet veel waarde aan vers grit, diverse mineralenmengelingen. Hiervan is die van Peter 
Boskamp duidelijk favoriet. Geregeld worden er rode bieten in de blender gedaan, gemengd met andere 
groenten en fruit. Het vocht, dat hiervan overblijft, gaat in het drinkwater en de “drap” wordt over het voer 
gemengd. Piet heeft dit overgenomen uit de wielerwereld. Tevens gaat er geregeld zalmolie over het voer. 
 
In de loop van de jaren hebben Piet en Robin een geweldige vlieg- en kweekstal opgebouwd. Duiven als 
“Avatar”, “Bordeauxduivin”, “Benny Batman”, “Lucky” en nu wellicht de “Tony” brachten hun naar de top 
van de Internationale fondwereld, nu blijken hun afstammelingen deze lijn al door te zetten. 
 
Over de “Avatar” wil ik u een leuke anekdote niet onthouden. Wat blijkt? 
Enkele jaren geleden vangt Robin in Urmond een jong duifje op van comb. Verbaandert-Habraken uit 
Veldhoven, het duifje wordt aangemeld en de dhr. Habraken komt het beestje ophalen in Limburg. En zoals 
dat (gelukkig) vaker gaat, zegt de betreffende liefhebber tegen Robin, kom er maar een keer een jong uit 
halen, het is een Jellema-duifje. Nou dat laat de fanatieke Robin zich geen twee keer zeggen en een jaar 
later staan Robin en Piet zoals afgesproken op de hokken in Veldhoven.  
 

Bij het keuren van de duiven ziet Robin plots in 
een ooghoek het duifje, dat in Urmond was 
binnengelopen zitten. Ach vertelt hij tegen dhr. 
Habraken, daar zit onze wereldreiziger! Deze 
weet niet wat hij hoort,  hij controleert het 
nummer en het blijkt inderdaad het betreffende 
duifje te zijn. Dhr. Habraken is hier danig van 
onder de indruk en als een soort van beloning 
mogen Robin en Piet nog een Jellema duifje 
uitzoeken. Het extra duifje wordt later de moeder 
van “Avatar”, de 2e Gouden Barcelonaduif van 
Nederland!!!!  

 
Je moet geluk hebben, lacht Robin als hij me dit vertelt. Zal vast denk ik dan bij mezelf. Maar met alleen 
geluk krijg je geen tophok op de Internationale klassiekers opgebouwd, daar komt meer bij kijken. En dat 
hebben de mannen verrekte goed voor mekaar gekregen. Chapeau aan beiden!!! 
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Tarbes (St. Vincent)                                    Sponsor: Hoefsmederij Myron Mestrini 
 
In concours :  196 duiven 
Deelnemers :  44 
 

1. L. Martens, Stein   NL18-1353083 
2. M. Cox, Stein    NL20-1724916 
3. S & A Deckers, Meers   NL18-1349826 
 
 

‘De blauwe Jos’ pakt voor Lei Martens uit Stein 
 het provinciale goud op Tarbes 

 
In de week voorafgaand aan de Internationale klassieker vanuit St Vincent woeden er stevige bosbranden 
in deze regio, het bestrijden hiervan was , mede door de aanwakkerende wind, een helse klus. Wat er ook 
geprobeerd werd, het vuur bleek niet te temmen!  
Wijselijk werd besloten het konvooi naar Tarbes te verplaatsen en daar waren de omstandigheden duidelijk 
beter. En zo konden de duiven op vrijdagmorgen op de wieken en beginnen aan hun thuisreis. Het zicht was 
goed en de wind blies uit noordelijke richtingen. In de loop van de avond werd duidelijk, dat er in 
Nederland en dus ook in het “Bronsgroene” op de dag van lossing geen duiven thuis zouden komen. In de 
loop van de morgen beginnen de duiven in het Westen druppelsgewijs te “vallen”, maar rap gaat het in het 
begin zeker nog niet. Sommige duiven hebben zich van de donkere uren klaarblijkelijk niet zo veel 
aangetrokken en hebben enkele of meerdere uren doorgevlogen. Dat hoort nu eenmaal bij Zware Fond 
anno 2022. 
 
We hadden zelf 5 weduwnaars ingekorfd, hierbij de 2 beste oude doffers, dus de spanning begon rond 
08.00 uur toch aardig op te lopen. Ik weet nog, dat ik op  het jonge duivenhok een Belgische duif ging 
weghalen om de eigenaar te verwittigen, toen ik van het jonge duivenhok afkwam keek ik automatisch in 
zuidelijke richting en zag ver boven de Steinse wijk Nieuwdorp een stipje. Het was op dat moment amper te 
zien of het een duif betrof, maar het trok mijn aandacht zeer zeker. “Houwt dea Belsj ins effe vas”, zei ik 
tegen Monique en zij zag gelijk aan mijn ogen, dat er iets te gebeuren stond. Tussen Nieuwdorp en onze 
hokken staat echter een bosperceel met vrij hoge bomen, dus ik was het bewuste stipje een twintigtal 
seconden kwijt. Als het hem eens was, ging het door mijn hoofd. Ik keek links langs de bomen, want daar 
zou hij dan vandaan moeten komen. En iedere 
liefhebber weet wat er toen door ons heen 
ging, toen hij inderdaad langs de bomen kwam 
aanvliegen.  
Het enige wat ik kon uitbrengen tegen Monique 
was: “Ut is um”………. 
Hij viel op de nok van het dak en keek me aan 
of hij wou zeggen, daar zijn we dan weer! In 
Beek was het de 1e melding en later bleek dat 
hij de Provinciale zege naar Stein had gevlogen. 
Een dik uur later arriveerde de 2e getekende 
“Mechel” en zo vliegen ze de 1e en 4e 
Provinciaal.  
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Beide doffers hebben we van Jos Martens gekregen bij onze herstart in 2018. Duivensport in “Optima 
Forma”. De winnaar van Tarbes gaat nu door het leven als de “Blauwe Jos”.  
Zijn vader is de beroemde “Bellissimo” van Jos en de moeder is een dochter van de “André”. Hij stond toen 
gekoppeld aan “Miss Mistral”, beide Nationale winnaars uit Marseille! 
 
In Stein spelen we nog steeds het totale weduwschap, dus doffers en duivinnen gaan de mand in. Dit jaar 
werden de toekomstige vliegers gekoppeld half Maart en iedereen bracht een jong groot. Daarna nog een 
dag of 5 broeden op het 2e legsel en vanaf dan zit de boel op weduwschap. De doffers trainen 2x daags en 
de duivinnen alleen in de avonduren, vaak na 21.00 uur. Dit jaar trainden de duivinnen vanaf het begin 
prima, dus een vlag of iets dergelijks hebben we niet hoeven te gebruiken. 
De oude duiven gaan meestal 2 maal naar een fondvlucht, sommigen 3. De jaarling doffers vlogen dit jaar 
Bordeaux en Cahors van de afdeling en ze hebben het prima gedaan. De jaarling duivinnen deden Agen ZLU 
en Marseille. Agen was top en Marseille matig, ook ik sta vaak voor raadsels!! 
 
De kwekers hebben we dit jaar vroeg gekoppeld, dus de piepers konden fijn met de 1e tour mee en dat is 
ons prima bevallen. We hebben ze 4x maal zelf afgericht tot in Oost-Maarland en daarna zijn ze 6x met de 
afdeling mee geweest. Er zitten nu nog 21 doffers en 21 duivinnen en ze staan ons goed aan. Volgend jaar 
weten we meer over de lichting 2022 en dus ook meer over de kwekers! 
 
Medisch gezien niks bijzonders bij ons. De gebruikelijke kuren en verder alles zo kort mogelijk bij “Moeder 
Natuur” houden. Als er een keer iets is, wat ik niet vertrouw, wordt Vincent Schroeder geraadpleegd en zijn 
advies volgen we dan op. Maar één ding weet ik zeker. Als alle duiven waren als de “Blauwe Jos”, kwam ik 
niet vaak bij Vincent, die heeft altijd zijn Communiepakje aan!! Met andere woorden, het gaat in de 
duivensport en zeker op de zware fond om de kwaliteit van de duif en die zit niet in flesjes of pilletjes. 
 
Na de herstart zijn we weer vol 
enthousiasme beginnen te bouwen aan 
een nieuwe kolonie fondvliegers en het 
gaat weer de goede kant op, uiteraard 
met vallen en opstaan, maar het goede 
gevoel is aanwezig. Er zijn reeds 
“kweekduiven” verwijderd, omdat ze niet 
brachten, wat we er van gehoopt hadden. 
En nieuwe zitten er weer voor in de 
plaats, de tijd zal leren of we de goede 
beslissingen genomen hebben. 
Ik begin me wel steeds meer te realiseren 
dat duivensport vaak meer is dan een 
supervroege duif of een knaluitslag.  
 
Het samen beleven van de sport met vooral Monique en mijn familie, maar ook de vele duivenvrienden, die 
we hebben is iets wat ik oprecht koester!!! 
Ik zou zeggen, op naar seizoen 2023, laten we er een mooi jaar  
van maken. 
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Marseille                      Sponsor: G. Heutmekers B.V., Born  

 
In concours :  736 duiven 
Deelnemers :  110 
 

1. Mevr. Troisfontaine, Reijmerstok NL18-5106891 
2. Gebr. Van de Weerdt, Meerssen NL20-1694327 
3. J. Daenen, Maastricht   NL20-1706543 

 
 

Mevr. Troisfontaine en familie winnen  
provinciaal Marseille 2022 

 
De internationale klassieker uit Marseille zal altijd een speciaal karakter behouden. Het is de meest 
oostelijk gelegen losplaats en de duiven krijgen, als ze gelijk een noordelijke koers kiezen, te maken met de 
uiterste uitlopers van de Alpen. Ze worden als het ware gedwongen een Noord Westelijke koers te kiezen 
en dan de Rhônevallei-delta in te vliegen. Vervolgens wacht dan de Rhônevallei, ingeklemd tussen de Alpen 
en het Centrale Masssief. Hier worden vaak al de jongens van de mannen onderscheiden. Dikwijls waait 
hier een warme droge wind, de beruchte Mistral. Bovendien kunnen de temperaturen langs de flanken van 
de Mont Ventoux verschrikkelijk oplopen. Na het passeren van steden als Orange, Montélimar en Valence, 
volgt dan een meer open landschap en kunnen de duiven hun koers geheel zelfstandig bepalen. 
 
Marseille 2022 was weer een ouderwetse met een koperen ploert, die ongenadig en onafgebroken onze 
gevleugelde vrienden geselde. Pipa werd continu geraadpleegd en al snel werd duidelijk dat de kopduiven 
niet veel meer 1100 m/m zouden halen. Een keiharde Marseille dus. 
In het Zuid Limburgse 5 sterren landschap hadden Monique, Twan en Gus Troisfontaine plaatsgenomen om 
hun favorieten op te wachten. De verwachtingen waren hoog gespannen, want het seizoen 2022 verliep tot 
dan zeker perfect. De klok wees al 19.30 uur aan en nog was er nog geen enkele Nederlandse melding. Het 
moest nu wel ieder moment gebeuren om rats de kop te pakken!!  
Gespannen blikken naar zuidelijke richtingen en minuten leken uren te duren. Het zal even voor half acht 
geweest zijn, dat hun 4-jarige duivin de grens gepasseerd zal zijn in het Belgische Teuven, vervolgens het 
plateau van Margraten doorkruist en als een raket richting het pittoreske Reijmerstok geknald is, waar de 
familie Troisfontaine aan de grond genageld de 1e Nederlandse melding om 19.33.12 over de antenne zag 
lopen. En met 1113 m/m zal ze Provinciaal zegevieren, Nationaal pakt ze een podium met de 3e plek en is 
ze de allerbeste van alle Internationaal duivinnen.  
 
  

 

 

 

 

 
Er wordt gespeeld op het erf van Monique en Twan Troisfontaine, alwaar een schitterende installatie staat 
in een even schitterende omgeving. Maar we mogen zeker de inbreng van broer Gus niet vergeten, hij 
verzorgd iedere morgen de duiven als Twan al vroeg naar zijn werk vertrekt. Gus is gepensioneerd 
bouwvakker en woont in het naburige Banholt. Ook hij zit al zijn hele leven tussen de duiven. Monique 
verzorgt allerlei hand en spandiensten en soigneert de jonge garde. 
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De overwinnares is een late duivin van 2018 en haar vader komt van de bekende Gebroeders Scheele. Hij 
komt weer uit de beroemde “Ruffec” gekoppeld aan een dochter van de “Wonderboy”. De moeder is 
rechtstreeks van het kampioenenhok Winkens-Rothenburg uit Itteren. De kolonie Troisfontaine is voor 80% 
opgebouwd met de duiven van Jacques en Joerie. De overige 20% zijn duiven van Gebr. Scheele, Thei 
Daalmans en Fons Lankohr. Zoals we zien is het geen duivin met puur zware fondbloed in de aderen. In 
eerste instantie werd ze dan ook gespeeld op de programmavluchten, waarvan ze altijd topfit thuiskwam. 
Dan gaat ze maar eens mee naar Perpignan werd er besloten en hiervan werd ze afgevlagd als 72e 
Nationaal ZLU. Na nog verschillende mooie prijzen schiet ze nu de hoofdvogel af op een schitterende 
Marseille. 
 
Alle duiven worden hier gespeeld op totaal weduwschap. Gekoppeld wordt er hier half Maart en alle 
toekomstige vliegers trekken een jong groot. Als de doffers weer beginnen te drijven worden de duiven 
gescheiden, zodat er geen 2e keer gelegd wordt i.v.m. de pennenstand begin Augustus. 
Begin Mei zit de hele boel dan op weduwschap en de duiven gaan zo vaak mogelijk de mand in. 
’s Morgens gaan hier geen duiven naar buiten. De vliegdoffers trainen van 17.30 tot 18.30 en de duivinnen 
van 18.30 tot 19.30. De duivinnen zijn meestal ook de duiven, die op de vluchten het mooie weer maken, 
lacht Twan. Voor het inmanden van een vlucht wordt er nooit getoond, de duivinnen worden zo van het 
schapje afgenomen. De duivinnen zitten allemaal gezamenlijk op een hok, een 40-tal. We stellen de vraag 
hoe het dan gedaan wordt wat betreft opvoeren als slechts enkele duivinnen aan een bepaalde 
Marathonvlucht deelnemen en het antwoord is helder. Dan worden alle duivinnen opgevoerd. Niet te 
moeilijk maken vertelt Twan. Hier staat het hele jaar een mengeling van Mariman 4-seizoenen en Duo 
Kweek van Paloma op het menu. Het belangrijkste van het voeren is, dat de duiven blijven eten en dus 
trainen is hier het credo. De duivinnen hebben dit jaar van het begin af aan geweldig goed getraind, vertelt 
Twan, het was goed te zien dat ze in (top)conditie waren! 
 
De duiven worden hier zo dicht mogelijk bij de natuur gehouden, de kwekers worden nooit gekuurd. De 
vliegduiven krijgen de gebruikelijke Paramixoprik en in de winterdag een 10 daagse kuur met Parastop. 
Voor aanvang van het seizoen de gebruikelijke geelkuur, maar hier niet op eieren maar als de jongen in het 
nest geen “pap” meer krijgen. Dan zijn die ook in een keer “schoon ”vertelt Twan.  Wel wordt er geregeld 
gebruik gemaakt van honing en Naturaline, waar Gus dan nog knoflook aan toevoegt. 
 
Twee zaken zijn er wel veranderd in Reijmerstok, het aantal “kweek”-koppels is drastisch terug gebracht 
van 36 naar 16 koppels !! Verder zullen de jaarlingen in de toekomst wat meer terughoudend gespeeld 
worden, waarschijnlijk alleen maar dagfond en sporadisch een enkele duivin naar de ZLU vertelt Twan, de 
tijd zal het leren.  
 
De familie Troisfontaine heeft al jaren een 
vriendschappelijk band met dierenarts Nanne 
Wolff en als ze  dan eens bij Nanne op bezoek 
gaan, nemen ze behalve enkele Limburgse 
vlaaien ook altijd wat duiven mee om te laten 
checken bij Nanne.  
Dit jaar gingen Monique, Gus en Twan vijf 
maal inkorven bij het NIC Gronsveld en 
vervolgens werden ze daar als 1e, 2e, 1e,1e 
en nog eens als 1e afgevlagd. En daarmee 
waren ze een van de absolute tophokken in 
het “Bronsgroene” dit jaar!!! 
Reijmerstok werd dit jaar absoluut op de 
kaart gezet. Hans ter Wolde met de opening 
van sterren restaurant “BRUT”. En Monique, 
Gus en Twan Troisfontaine met hun 
gevleugelde atleten!!!! 
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Perpignan                                        Sponsor: De Bouwsteen Stassen b.v. - Beegden 

 
In concours : 324 duiven 
Deelnemers :  61 
 

1. G. Janssens, Epen   NL18-1359382 
2. H. Joosten, Gratem   NL20-1681705 
3. Wil Boonen, Buggenum   NL20-1668967 

 
Perpignan 2022 wordt gewonnen door Giel Janssens uit Epen 

 
Perpignan is traditiegetrouw het sluitstuk van de Internationale zware fondkalender. Voor het laatst 
trekken de liefhebbers met hun favorieten naar de inkorfcentra en hopen nog een keer te kunnen stunten 
op deze 5-sterren klassieker. Op Perpignan worden de belangrijkste Nationale en Internationale 
kampioenschappen beslist. Liefhebbers, die er voor het sluitstuk prima voor stonden wat betreft een asduif 
of een belangrijk kampioenschap komen vaak bedrogen uit, terwijl anderen na een goede Perpignan juist 
enkele plaatsen opschuiven in de klassementen. 
De Tour wordt pas beslist als de renners over de Champs de Elysee hebben gefietst en voor de 
Internationale duivensport vallen veel beslissingen na de eindstrijd uit Perpignan. Voor het provinciale 
concours werden nog 324 dapperen aan de mand toevertrouwt. Het weer op de vlieglijn was prima en zo 
konden de duiven om 07.30 aan hun thuisreis beginnen. De omstandigheden waren vrij pittig, warm en de 
wind op het neusje. Duiven van het hardste labeur en ook nog eens in een perfecte conditie zouden het 
verschil gaan maken. Op de dag van lossing bereikte geen Limburgse strijder het thuisfront en dus werden 
vele wekkers gezet voor een betrekkelijk onrustige en korte nachtrust. 
Ook op zaterdagmorgen werd het geduld van de liefhebbers lang op de proef gesteld. Perpignan is een  
”echte” dit jaar, dachten veel liefhebbers en het respect voor hun gevleugelde vrienden, die de klus 
moesten klaren, groeide met de minuut!! 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aan de flanken van het “Bovenste bos” in Epen zag Giel Janssens rond 09.40 een stip op zich afkomen, even 
stokte zijn adem, het zal niet waar zijn, waren zijn gedachten, maar ja hoor, de stip werd groter en met een 
machtige zwaai om de notenboom, landde zijn 4-jarige blauwe weduwnaar op de klep in Epen. 
En dan worden ook liefhebbers als Giel even heel stil, alles al gewonnen in zijn imposante loopbaan, maar 
dan is het respect voor de duif heel groot. 
De provinciale zegepalm wordt dus gegrepen door een weduwnaar. Als jaarling was hij al prima op tijd met 
een 65e Nationaal Narbonne en nu dus weer een absolute kopprijs met de 38e Nationaal Perpignan. 
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De vliegduiven bij Giel worden op klassiek weduwschap en op nest gespeeld. 
De toekomstige weduwnaars worden half Maart gekoppeld evenals de kwekers. De eieren van de beste 
vliegers en van de kwekers worden dan door de weduwnaars groot gebracht. De nestduiven broeden over. 
Deze worden ingespeeld op weduwschap en zo gekoppeld, dat de duivinnen op een kleine jonge de mand 
in gaan. Vervolgens vliegen de nestdoffers de week erna een marathonvlucht op het zelfde jong. 
De jaarlingen gaan de strijd aan op nest. De duivinnen( ook de jaarlingduivinnen) gaan dan naar Marseille 
en de doffers vliegen de week erna Narbonne. Volgens Giel de perfecte africhting voor Barcelona. Ik wil 
geen duiven op de hokken hebben, die dit traject niet aankunnen, vertelt hij. Alles moet Barcelona kunnen 
vliegen, anders is het snel over voor ze , lacht hij. 
De duivinnen gaan vanaf de leeftijd van 2 jaar oud naar Barcelona. Dit is dan wel hun enigste vlucht van het 
jaar. Hun doffers vliegen dan weer op hetzelfde jong St Vincent ZLU. De doffers gaan hierna nog een keer 
als weduwnaar naar Perpignan. 
 
De 3 basislijnen, die het mooie weer maken aan de flanken van het Bovenste Bos zijn nog steeds de oude 
lijnen van het duo Janssens-Hausoul, de duiven van de familie van Houten uit IJsselstein en de Batenburg-
duiven via Guus van Aken. 
Hier hangt nog een mooie anekdote aan vast.  
Giel en Jean waren op zoek naar een zoon van de 
legendarische “Witbuik” en deze werd gevonden bij 
Guus van Aken, ze konden er één krijgen ter leen. Zo 
gezegd zo gedaan en de betreffende doffer verhuisde 
naar Epen. Maar wat bleek? Het beviel de bewuste 
doffer voor geen meter in het Zuid Limburgse!! Hij 
wilde niet paren met diverse duivinnen en liep de hele 
dag in de buitenren voor het draad, hij wilde absoluut 
naar huis. Hier is niks mee aan te vangen dacht Giel, 
maar wat nu gedaan? Guus van Aken werd verwittigd 
en deze deed de belofte om naar het Zuiden te komen 
met een andere doffer. Er werd afgesproken bij Karel 
Leyen op de parkeerplaats. En Guus bleek 4 duiven bij 
zich te hebben. Er mocht er eentje uitgezocht worden door Jean en Giel, de duiven werden gekeurd en dan 
is er natuurlijk de twijfel, welke te kiezen? Guus deed hier echter niet moeilijk over en de duiven gingen alle 
vier mee naar Epen. Jean was hier niet zo blij mee in eerste instantie, alweer 4 vastzitters mompelde hij. 
Maar Giel was sterk onder de indruk van kwaliteit en de stamkaarten van de vier duiven en zei tegen Jean: 
Mer ich ben d’r waal blie mit! Om een lang verhaal kort te maken, alle vier de duiven van Guus van Aken 
drukten en drukken nog steeds een zwaar stempel op de kolonie van Giel en wijlen Jean! 
 
Giel voert nog steeds de Galaxymengelingen van de firma Beyers en duiven worden vetrijker gevoerd als 
een zware klus nadert. Verder alles zo kort mogelijk bij Moeder natuur houden, vertelt Giel. Hij zweert wel 
bij dierlijke eiwitten om het spierherstel de bevorderen. 
Iedere 1e en 2e dag van de Maand krijgen de duiven Baycox in de drinkbak, Giel is erg huiverig voor 
coccidiose. 2 dagen voor het inkorven van een fondvlucht krijgen de duiven een ornithosepil opgestoken en 
op de dag van inkorving een geelcapsule. 
 
  



 

Catalogus Fondclub Midden – Limburg 2022                                                                                                                 www.bonyfarma.com  
  www.fondclubmiddenlimbrug.nl  

30 

 
Toen ik het erf bij Giel en Maria opliep om de reportage te maken, was Giel  (uiteraard) op de hokken bezig, 
Maria riep onder aan de trap, dat ik er was en Giel riep: laat hem maar naar boven komen! 
Giel begon met te vertellen, dat het wat betreft de gezondheid toch allemaal wat moeilijker werd, kwaaltje 
hier en pijntje daar, de tand des tijds….. 
Na enkele prettige uurtjes werd me door dezelfde Giel vertelt, dat als hij gezond bleef, we nog van hem 
zouden horen…….. 
 
De ambitie bij Giel en de kwaliteit van 
de duiven zijn nog volop aanwezig in 
het wonderschone Epen. 
De meeste liefhebbers hebben 
bloedgroep A, B, O+ etc. etc. 
Giel Janssens niet, die heeft bloedgroep 
ZW. ( Zware Fond). 
Vast en zeker tot snel!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tekst reportages: Lei Martens 
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KAMPIOENEN 2022* 
 

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

 
1. Th. Peters    Elsloo     NL 20-1683405 3 prijzen  2.918 punten  
2. Th. Peters    Elsloo     NL 18-1307421 3 prijzen  2.883 punten  
3. Th. Peters    Elsloo     NL 16-1749535 3 prijzen  2.855 punten 
 
 

SUPER CUP PROVINCIAAL CRITERIUM Z.L.U.  
Sponsor: Jos Nevels Bouwbedrijf, Thorn 

   
1. Gebr. Van de Weerdt  Meerssen    27 prijzen 25.304 punten  
2. S & A Deckers   Meers     24 prijzen 22.543 punten  
3. Wil Boonen   Buggenum    23 prijzen 21.390 punten  
 
 

Duifkampioen Eendaagse Fond                                   Sponsor: De Statie - Maasbracht 
 
1.  J. Hendriks & Zn   Nijswiller 20-1731799 5 prijzen  4.828 punten  
2.  H. Hermans    Born   20-1707859 5 prijzen  4.811 punten  
3.  B. Martens en Zn    Elsloo   20-7025109 5 prijzen  4.796 punten 
 
 

Duifkampioen Middaglossing                                                Sponsor: Duivenwereld XL - Lieren 
  
1.  W. Dircks    Maria-Hoop   18-1275506 3 prijzen  2.947 punten  
2.  W. Dircks    Maria-Hoop  18-1275546 3 prijzen  2.933 punten  
3.  P. Benders    Blerick   17-1483126 3 prijzen  2.903 punten 
 
 

Duifkampioen Morgenlossing                                        Sponsor: Mooore Interieurs - Elsloo 
 
1. Th. Peters    Elsloo     NL 20-1683405 3 prijzen  2.935 punten  
2. Th. Peters    Elsloo     NL 18-1307421 3 prijzen  2.900 punten  
3. Th. Peters    Elsloo     NL 16-1749535 3 prijzen  2.879 punten 
  
 

Eerst getekende Middaglossing                                                                       Sponsor: cdVet – Fürstenau 
 
1. J. Engels     Kessel    4 prijzen  3.755 punten  
2. Gebr. Tummers  Puth - Schinnen   4 prijzen  3.653 punten  
3. AH. Van Lumich   Maria-Hoop   4 prijzen  3.617 punten 
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Eerst getekende Morgenlossing                                           Sponsor: Vera de Kruik - duivensportprijzen 
 
1.  V. van Bogaert   Margraeten   6 prijzen  5.478 punten  
2.  Wil Boonen    Buggenum   5 prijzen  4.714 punten  
3.  L. Martens    Stein    5 prijzen  4.695 punten   
 
 

Eerst getekende Meerdaagse Fond                             Sponsor: Zalencentrum De Spil - Maasbracht 
 
1.  F. Mertens    Nuth    8 prijzen  7.514 punten 
2.  Th. Daalmans  Elsloo     8 prijzen  7.264 punten 
3.  AH. Van Lumich   Maria-Hoop    7 prijzen  6.495 punten 
 
 

Generaal Kampioen Eendaagse Fond                               Sponsor: DSZ Karel Leyen – Maaseik  
 
1.  Dennis Veugelers   Nieuwstadt   14 prijzen 13.315 punten  
2.  J. Hendriks & Zn   Nijswiller    12 prijzen 11.642 punten  
3.  H. Hermans    Born    12 prijzen  11.391 punten 
 
 

Generaal Kampioen Middaglossing                                    Sponsor: van Niftrik stoffen - Oss 
 
1.  L. Sevriens    Obbicht   9 prijzen  8.346 punten  
2.  AH. Van Lumich   Maria-Hoop   9 prijzen  8.210 punten  
3.  Comb. Corstjens - Dijkstra Thorn       9 prijzen  8.077 punten 
 
 

Generaal Kampioen Morgenlossing                                                Sponsor: Solar Systems – St. Joost 
 
1.  F. Mertens    Nuth   13 prijzen  11.887  punten  
2.  S & A Deckers   Meers   12 prijzen  11.415  punten  
3.  Wil Boonen    Buggenum   12 prijzen  11.409  punten 
 
 
 

“Pie Schurgers Award” 2022 
Sponsor: Bonyfarma - Beek 

 

Theo Daalmans - Elsloo 
 

85 punten 
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Theo Daalmans uit Elsloo wint  
de “Pie Schurgers Award” 2022  

 
 

Ik leerde Theo kennen bij onze werkgever toen der tijd, de firma Hoens in Geleen. Ik weet nog dat ik hem 
aansprak in de winkel van Hoens in de Annastraat in Geleen. Ik liep hem aldaar tegen het lijf en vroeg hem 
of hij die Daalmans uit Elsloo was, die met duiven speelt? Hij knikte instemmend en vroeg me of ik ook 
duiven had. Ik antwoorde ja! En hoe heet jij dan, vroeg Theo aan me? Martens was mijn antwoord en het 
gezicht, dat Theo toen trok zal ik nooit meer vergeten. Zoiets van;  ‘weer een van Martens’. 
Het waren de eerste woorden, die we met elkaar spraken en er zouden er nog ontelbare volgen. Vanaf dat 
moment tot heden is onze relatie uitgegroeid tot een hechte vriendschap, met veel dezelfde passies. 
Waarbij de duivensport altijd centraal heeft gestaan. 
 
Theo speelde toen al Fond, nadat hij eerder in combinatie met zijn vader Harrie Daalmans op hoog niveau 
de programmavluchten speelde. Duiven als “de Kraker” en de ”07”, zijn nu nog steeds begrippen in de 
duivensport! 
Nadat Theo en Nicole hun eigen huis aan de Stationsstraat hadden gebouwd inclusief een prachtig 
gemetseld hok van twee verdiepingen hoog werd aldaar gestart met de vluchten van de lange adem. Van 
Sjaak Willems uit Kessel kwamen de eerste fond duiven en deze voldeden al prima. 
Eind jaren negentig maakte Hub Nijsten duchtig de “kachel aan”, op een loeizware St Vincent 
middaglossing. Theo vertelde me, dat hij eens naar Hub wilde gaan om te kijken of hij er eventueel duiven 
kon aanschaffen. Ikzelf kende Hub toen al redelijk goed en op dezelfde avond stopte ik met de vrachtwagen 
van de afdeling Limburg bij het inzetlokaal in Bunde waar Hub speelde. Ik ging er duiven ophalen en sprak 
Hub aan, toen hij aan zijn vaste plek aan de biljarttafel zat. De biljarttafel deed toen dienst als bureau voor 
de duivenmelkers tijdens het inzetten der duiven.  
Ik vertelde Hub, dat “eine Daalmans oet Ealse” hem 
zou bellen voor duiven en vroeg Hub persoonlijk om 
Theo goed te behandelen. “kump good Lei”, zei Hub 
en hij heeft woord gehouden . De duiven van Hub 
werden een van de eerste pijlers van het hok Theo 
Daalmans. Zo is de vader van de beroemde 
“Marseille” van Theo een 100% Hub Nijsten doffer. 
Later werd de “Marseille” zelf weer de vader van de 
stamvader van Theo, de “Irunha”. 1e Nationaal Irun 
2007.  
De moeder van de “Irunha” kwam van Harrie en Lei 
Martens uit Geleen. Hier zit nog een speciaal verhaal 
aan vast. Toen der tijd haalde ik nog wekelijks de 
duiven op van de afdeling Limburg en ook de duiven 
van de ZLU vluchten. Theo ging dan vaak mee de ZLU duiven ophalen. Op een gegeven moment halen we 
ZLU duiven op bij “de Liefde” in Echt. We staan te wachten bij de vrachtwagen en de duiven worden naar 
buiten gereden. Ik zal nooit vergeten dat in de bovenste mand een schitterende blauwe bonte doffer zat, 
die ons beider aandacht trok. Gelijk werd aan een van de liefhebbers gevraagd van wie die schitterende 
doffer wel niet was? 
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Die is vast en zeker van Winand Jennen was het antwoord! Na het inladen van de duiven zijn we snel naar 
binnen gegaan en Winand bevestigde, dat de doffer van hem was. Een afspraak was snel gemaakt en 
dezelfde week al stonden Theo, mijn vader en ik zelf bij Winand op het kweekhok. En daar zat een ploeg 
kwaliteitsduiven, veelal van Georges Carteus’ origine. We kochten alle drie enkele duiven en een dochter 
van de duivin die mijn vader kocht, verhuisde later naar Theo en zij werd daar de moeder van de 
“Marseille”. 
 
In die tijd had ik zelf ook mijn eerste fond duiven aangeschaft en we wilden verder investeren in goede 
duiven. We maakten een afspraak met Lei Kurvers en werden daar geweldig ontvangen. In Lei zijn 
“duivenkamertje” stond een grote mand jonge duiven klaar, waar we mochten uitzoeken voor een zeer 
schappelijke prijs. Daar zochten we oa. “Jeanne” en “de dikke van Lei” uit, beiden hadden het bloed van de 
“Perpignan King” in de aderen. En we slaagden er wonderwel mee. 
Ook de prestaties van Hub van Mulken in Beek, spelend onder de naam van Mulken-Franssen, waren ons 
niet onopgemerkt gebleven. Ook hier werden we fantastisch onthaald en konden we enkele jonge duiven 
uitzoeken, die later de kwaliteit van beide hokken omhoog dreef. Mooi detail in deze is dat toen we aan 
Hub vroegen wat we moesten betalen, deze antwoorde dat de piepers gratis waren, ‘jullie hebben allebei 
een jong gezin’, zei Hub. Jullie kunnen de centjes goed gebruiken, we zullen dat moment nooit meer 
vergeten!!! 
 
Dit zijn de basisduiven van het hok Theo Daalmans geworden, later aangevuld met nog een enkele duif van 
andere liefhebbers. Later zijn hier ook de Jos Martens duiven via ruiling bij gekomen. Zo is de moeder van 
“Helios” een duivin uit een kruising Jos Martens/Theo Daalmans, de “Dolly”. 
Zij is weer een dochter van de “Irunha”, samen kweek Theo Daalmans/Lei Martens. 
Met bovengenoemde duiven heeft Theo een geweldig hok opgebouwd.  
Duiven als “Marseille”, “Irunha”, “Madness”, “Pri-ma”, “Mito” ”Johan”,”Skyfall”, “Obama” etc, zijn duiven 
die klinken als de Big Ben in Londen. 
 
De “Irunha” vloog in 2007 de  
1e Nationaal ZLU. En hij heeft zijn 
naam gekregen als eerbetoon aan 
Harrie Peters uit Elsloo, een goede 
vriend van Theo en Nicole.  
Na het veel te vroege overlijden van 
Harrie Peters werd zijn duivenhok 
overgenomen door Theo. Op een 
zaterdagmorgen gingen we met een 
ploegje melkers het hok afbreken en 
vervolgens moest het hok opgebouwd 
worden aan de Stationsstraat.  
We lopen met het eerste zijschot naar achteren en ik loop automatisch naar de oostkant van de tuin. 
Andere kant roept Theo!. Ik kijk hem vragend aan en zeg dat zijn hok dan precies in de andere richting komt 
te staan als vrijwel alle andere in Elsloo. Ik weet het, antwoord Theo, maar ik wil geen problemen met de 
buren aan die kant. Dat gaat nooit niks worden denk ik bij me zelf! 
Het hok wordt dus geplaatst met de kleppen naar het westen. Ik kan u vertellen, beste mensen, op dit hok 
zijn de meeste kopprijzen gevallen. Er kan weer een theorie naar de vuilbak!! 
 



 

Catalogus Fondclub Midden – Limburg 2022                                                                                                                 www.bonyfarma.com  
  www.fondclubmiddenlimbrug.nl  

36 

 
In die tijd gingen we ook nog jaarlijks onze duiven 
“lappen” in Langres, waar op het “Plateau van 
Langres”,  Moeder Maas haar stroom naar het 
Limburgse land begint. Al met al een slordige 450 km 
over de weg enkele reis! We hadden bij onze baas, de 
firma Hoens, een busje “geleend” en in de avonduren 
werden de duiven in de manden gezet. Toen nog even 
bij Thjeu Cox langs, want die wilde een doffer 
meegeven, die de toenmalige tijdrit vanaf de Mont 
Ventoux moest vliegen.   

 
Vervolgens de snelweg richting het zuiden genomen. We kwamen dan in de late avond aan in Langres, nog 
even een snelle versnapering op het tankstation aldaar genomen en vervolgens de koppen tegen het raam 
en proberen een paar uurtjes te slapen. 
Om 05.30 uit de veren, even de duiven water geven en dan Thjeu bellen hoe het weer in Stein is. Het duurt 
even voordat we Thjeu aan de lijn krijgen, maar als dat dan gebeurt, vertelt hij dat het weer in Stein prima 
is! In Langres was het ook prima weer, half bewolkt, goed zicht en een matige zuid-zuid westen wind ( zo 
zou Wim de Lathouwer het gezegd hebben). 
We besluiten om de doffer van Thjeu om 06.00 te lossen. Zo gezegd zo gedaan en om 06.00 word hij gelost. 
We zullen het nooit vergeten, de doffer vertrekt als een speer op grote hoogte…………………..richting het 
Zuiden. Als dat maar goed gaat, vragen we ons beiden af. Vervolgens onze eigen duiven gelost, snel de auto 
in en terug naar Limburg. We zijn al een tijdje aan het rijden en Theo is al in slaap gedommeld, als ik aan de 
linkerkant van de snelweg een duivin richting het noorden zie vliegen, de haren gaan me direct recht 
overeind staan! Dat moet een kopduif van Barcelona zijn, denk ik bij mezelf. Barcelona was de dag van te 
voren gelost, we hadden zelf geen duiven mee. Snel Theo wakker gemaakt en die had gelijk dezelfde 
mening, we zullen het moment nooit vergeten. Die eenzame duivin, getergd om haar hok zo snel mogelijk 
te bereiken. Dan is het respect voor onze duiven weer ontzettend groot! 
 
Maar hoe meer we richting Limburg rijden, hoe slechter 
het weer wordt, boven op de Baraque Michel,  Belgisch 
hoogste punt, besluiten we de resterende duiven, die de 
volgende Maandag ingekorfd moeten worden ook te 
lossen. Zo gezegd zo gedaan. Ik kruip weer achter het 
stuur, draai de contactsleutel om……….en er gebeurt 
niks!!! Hou op met die flauwekul, lacht Theo. Maar hij ziet 
al snel aan mijn gezicht dat het ernst is. En noe? Vraagt 
hij. Duuje lach ik. 
Een geluk is, dat de weg ietwat afloopt en na enkele 
meters duwen door onze “Pie Schurgers Award” winnaar, 
begint de motor van de bus te pruttelen en nu rap naar huis. Richting Luik wordt het weer grijzer en grijzer 
en onze gezichten bedrukter en bedrukter. Thuis aangekomen is er op beide hokken nog geen duif 
terug…..Na enkele minuten komen de duiven terug, die we als laatste gelost hebben, ze komen meer uit 
het oosten aan gevlogen. Ze hebben de buienlijn ontweken en zijn kurkdroog, God dank! 
Even later komen ook de Langresvliegers aangestormd, eind goed al goed. 
 
 



 

Catalogus Fondclub Midden – Limburg 2022                                                                                                                 www.bonyfarma.com  
  www.fondclubmiddenlimbrug.nl  

37 

 
En de Mont Ventoux vlieger van Thjeu was ook weer op het hok gearriveerd. Leuk detail is dat Thjeu 
helemaal niet naar buiten had gekeken toen we hem in de vroege ochtend belden. Ik lag nog lekker tegen 
Jeanne aan, lachte hij! 
 
Ik heb met Theo afgesproken om er geen “standaard” reportage van te maken. Maak er maar wat van, 
vertrouwt hij me toe. Eén ding moet je me wel vermelden, zegt hij. Dat is het feit, dat het Theo ontzettend 
veel plezier doet als andere liefhebbers goed presteren met duiven, die afkomstig zijn van zijn hok! 
Theo wint de “Pie Schurgers Award”, ik zie het als een oeuvre Award voor zijn gehele loopbaan als 
Marathonspeler en die is dik en dik verdiend. En zo is het. Theo wint de “Pie Schurgers”.  
Twee mensen die ik persoonlijk verschrikkelijk “hoog” heb zitten! 

 

 
 

Winnaar “Pie Schurgers Award” 2022 
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INTERNATIONAL BONY CHAMPIONSHIPS 2022 
 
 

 
 
 

INTERNATIONAL BONY BARCELONA CUP 2022 
 
1.    A.P. Overwater  Strijen   NL 2 prijzen 1,782 Coëff. € 500 
2.    Marc Gielen  Maasbree  NL 2 prijzen 3,202 Coëff. € 300 
3.    De Smeyter-Restiaen Melden   BE 2 prijzen 3,380 Coëff. € 200 
4.    A. Saarloos & Zn   Klaaswaal    NL 2 prijzen 4,105 Coëff. € 100 
5.    Wil Boonen  Buggenum  NL 2 prijzen 5,180 Coëff. € 100 
6.    Comb. M & R Hermans Voerendaal  NL 2 prijzen 6,018 Coëff. €   50 
7.    S & A Deckers  Meers   NL 2 prijzen 6,749 Coëff. €   50 
8.    Pieter Woord  Urk   NL 2 prijzen 7,200 Coëff. €   50 
9.    G. Janssens   Epen   NL 2 prijzen 7,218 Coëff. €   50 
10.  Martin de Poorter  Sluis   NL 2 prijzen 9,571 Coëff. €   50 

 
 

BONY OMEGA 3 CUP 2022 
 
1.   Meirlaen Etiënne  Deurle   BE       8 prijzen 52,246 Coëff. € 500 
2.   De Smeyter-Restiaen Melden   BE 7 prijzen 18,083 Coëff. € 300 
3.   Wil Boonen   Buggenum   NL 7 prijzen 39,735 Coëff. € 200 
4.   H. van Wegberg   Echt   NL 7 prijzen 73,758 Coëff. € 100 
5.   Gebr. Maas   Zundert  NL 7 prijzen           101,070 Coëff. € 100 
6.   Hok Smeets – Penris Stein   NL 6 prijzen 24,697 Coëff. €   50 
7.   A.P. Overwater  Strijen   NL 6 prijzen 28,648 Coëff. €   50 
8.   A. Saarloos & Zn   Klaaswaal    NL 6 prijzen 50,197 Coëff. €   50 
9.   J. Hommes & Zonen  Akersloot  NL 6 prijzen 68,859 Coëff. €   50 
10. G. Janssens   Epen   NL 6 prijzen 71,656 Coëff. €   50 
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BONY SGR CUP 2022 
 

1.    Meirlaen Etiënne  Deurle   BE       20 prijzen     186,689 Coëff. € 500 
2.    Jan Polder   Middelharnis  NL        19 prijzen     166,885 Coëff. € 300 
3.    Mevr M. van Geel   Nieuw Vossemeer NL 18 prijzen     132,755 Coëff. € 200 
4.    Binnemans – v/d Weyer Geel   BE 17 prijzen     198,130 Coëff. € 100 
5.    Ludo en Ruben Lanckriet Adegem  BE        17 prijzen     220,966 Coëff. € 100 
6.    De Smeyter-Restiaen Melden   BE 16 prijzen     105,091 Coëff.  €   50  
7.    S & A Deckers  Meers   NL        16 prijzen     137,878 Coëff. €   50 
8.    Wil Boonen   Buggenum   NL 16 prijzen     157,373 Coëff.        €   50 
9.    Vergaerde - Denolf  Jabbeke  BE 16 prijzen     163,972 Coëff. €   50 
10.  O. Pals   Bovenkerk  NL 16 prijzen     177,477 Coëff. €   50 
 
 
 

BONY EXTRA EREPRIJS 2022 
 

BONY OMEGA 3 CUP & BONY SGR CUP 2022 
De best geklasseerde Nederlander over beide klassementen 

 

Wil Boonen – Buggenum 
 
 

BONY MISTRAL AS-Duif 2022 
 

De Smeyter-Restiaen – Melden  
 

BE-20-4145983 0,8332 Coëff. 
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Verkoop schenkingen 2022 
 
 
 
Richtlijnen verkoop 

 De levende duiven zijn te bezichtigen op 28-12-2022 van 13.00 – 16.00 uur in het  zalen- en 
congrescentrum de Spil, Suikerdoossingel 55-57, 6051 HN Maasbracht. 

 Er zal dit jaar ook weer 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 16-12-2022 tot 30-12-2022 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 2022 
 

  
 

Schenkingen 2022 
1 Yves van Briel Jonge duif 2022 
2 Jos Martens Jonge duif 2022 
3 Martha van Geel Jonge duif 2022 
4 Karl-Heinz Flachsmann (D) Jonge duif 2022  
5 Comb. S & A Deckers Jonge duif 2022  
6 Theo Daalmans Jonge duif 2022  
7 Paul en Sven Saeytijdt (B) Jonge duif 2022  
8 Myron Mestrini Jonge duif 2022  
9 Giel Janssens Jonge duif 2022  
10 Ben van Es Jonge duif 2023 
11 Hans Knetsch Jonge duif 2022 
12 Chris Paauwe Jonge duif 2023 in overleg 
13 Gebr. Kuijpers  Jonge duif 2022 
14 Dennis Veugelers Doffer 2020 
15 Combinatie J. Hommes & Znn Jonge duif 2022 
16 Harry Martens Jonge duif 2022 
17 Jan Nijssen Jonge duif 2022 
18 Smeets - Penris Jonge duif 2022 
19 Martin de Poorter Koppel eieren 2023 uit de vliegduiven 
20 Jan Stevens Jonge duif 2022 
21 Jeroen van Heumen Jonge duif 2022 
22 Jozef Meijer en zoon Jonge duif 2022 
23 Piet Hendrickx Jonge duif 2022 
24 Lei Martens Jonge duif 2022 
25 M. Cox Jonge duif 2022 
26 Pieter Goeree Jonge duif 2023 in overleg 
27 Thei Peters Jonge duif 2022 
28 Mevrouw Troisfontaine Jonge duif 2022 
29 Wiel Dircks Jonge duif 2022 
30 Ton Vorselen Jonge duif 2023 in overleg 
31 A. Saarloos & Zn Jonge duif 2022 
32 Pieter Woord Jonge duif 2023 in overleg 
33 A.P. Overwater Jonge duif 2022 
34 Comb. Corstjens - Dijkstra Jonge duif 2022 
35 Binnemans vd Weyer (B) Jonge duif 2022 
36 M en R Hermans Jonge duif 2022 
37 De Smeyter-Restiaen Jonge duif 2022 
38 Fer Mertens Jonge duif 2023 in overleg 
39 Jan Polder  Jonge duif 2022 
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TE KOOP GESTELDE DUIVEN EN BONNEN 2022 
 
 

Koop  1 
Schenker Yves van Briel, Meeswijk (B) 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Weer een lid van de vriendenclub “Jonge honden”, die er alles aan doen om de absolute fond top te 
bereiken. Gaf zich op bij “de Zwaluw” in Meers om aan deze kant van de Maas te kunnen wedijveren met 
de beste hokken op voornamelijk de Internationale klassiekers. 
 
Gaf vorig jaar reeds zijn visitekaartje af met een 3e Nationaal Bordeaux van 8.228 duiven. 
Van Marseille gaf hij vliegles met de volgende knaluitslag: 
Nationaal ZLU  4.310 duiven    5-13-72-174-225291………… 9/20. 
 
Dit jaar weer sterk op dreef, dit resulteerde onder andere in: 

 2e Euregio Award 1e getekende, 
 10 Euregio Kampioen 1e en 2e getekende, 
 11e kampioen FML 1e getekende morgenlossing. 

Yves heeft speciaal voor onze Fondclub de vader van de 3e Nationaal Bordeaux gekoppeld aan de winnares 
van de 13e Nationaal Marseille 2021. Zij is dan weer een volle zus van de 5e Nationaal Marseille!!! 
 
Topkwaliteit!! 
 

Koop  2 
Schenker Jos Martens, Stein 
Schenking Jonge duif 2022 

 
In mijn ogen het beste wat het “Bronsgroene” de laatste jaren te bieden heeft op de Internationale 
klassiekers. 
Werd dit jaar wederom uitgeroepen tot “Keizer” bij de Club der Azen!! 
Won 3 (!!!) Internationale vluchten, 1e  WESM bij de ZLU etc. etc. etc…… 
 
De aankomsttijden van de wedvlucht Agen Oud van dit jaar waren weer buitenaards: 
18.19.23, 18.19.24, 18.20.41, 18.22.29, 18.22.49, 18.29.45, 18.35.01, 18.35.14……….   14/ 21. 
In het sterke NIC Beek goed voor plek  3-4-5-6-7-10-13-14…….!! 
 
Reeds velen slaagden met de duiven van Jos en Jacqueline aan de basis. 
Ze schenken een kleindochter van twee van hun beste vliegers van de laatste jaren, “André” en de “Dark 
Night”. 
 
Het is een schitteren duivin, klaar voor de kweek. Een aanwinst voor elk hok!! 
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Koop  3 
Schenker Martha van Geel, Nieuw Vossemeer 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Eén van de allerbeste hokken van ons landje. Er gaat geen jaar voorbij of de naam Martha van Geel duikt op 
bij de belangrijkste kampioenschappen, zowel op provinciaal, nationaal en internationaal niveau. Duiven 
met bijzondere kwaliteiten, die ook nog eens geweldig vererven. 
 
Ook 2022 was weer een topjaar voor de hokken in het West Brabantse. Hier volgt een greep uit de 
belangrijkste titels, ga er maar eens voor zitten. 
 
Club der Azen, 100 leden:  

 2e Keizer kampioen. 
 
ZLU: Fondclub Midden Limburg: 

 7e Marathon. 
 1e Marathon 8 getekenden. 
 3e ZLU fond kampioen. 
 9e Pyreneeën cup. 
 7e Superprestige. 
 1e asduif Agen 3 jaar. 
 2e asduif St Vincent 3 jaar. 
 4e asduif Marseille 4 jaar. 

 3e Internationale Bony SGR Cup. 
 Pipa Ranking. 
 4e beste Barcelona duif 2 jaar. 
 7e beste Barcelona duif 3 jaar. 

 
 
 

 
En dan hebben we het alleen nog maar over de top 10 noteringen!! 
De schenking is ingekruist naar de “Quasimodo Boy”’ , kopvlieger op Barcelona en Perpignan. Verder 
illustere namen als de “Helios” en de “Mito” in de stamkaart!!! 
 

Koop  4 
Schenker Karl-Heinz Flachsmann, Obersulm (D) 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Eén van die vaste bonnenschenkers voor onze Fondclub. 
Speelt wereldwijd een hoofdrol in de diverse éénhoksraces, grossiert daar in 1e prijswinnaars en asduiven. 
Dit komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Hiervoor werd zwaar geïnvesteerd bij diverse Europese 
tophokken.  
In de stamkaart vinden we illustere namen als: 

 “Kannibaal”, Dirk van Dijck 
 “Di Caprio”, Dirk van Dijck 
 “de Jan”, Leo Heremans 

 “Pipo”, Gaby Vandenabeele 
 “Harry”, Jan Hooymans. 

 
Dit zijn duiven waar boeken over geschreven zijn!!!! 
Karl Heinz schenkt een jonge duif uit zijn kweekstal. 
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Koop  5 
Schenker S & A Deckers, Meers 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Eén van de bekendste liedjes van het duo Spik en Span heet “Kampioenen van de nacht”. Sandra en Toon  
mogen we gerust betitelen als “Kampioenen van de regelmaat”. 
Jaar na jaar bij de kampioenen op diverse podia. Slechte jaren schijnen niet te bestaan in de Kloosterstraat 
in Meers. Als het al eens een jaar iets minder is, dan kunnen we dat jaar altijd nog bestempelen als goed! 
Ook dit jaar weer sterk op dreef, dit resulteerde o.a. in: 
ZLU. 

 1e   Euregio kampioen 1e en 2e getekende 
 10e West Europese Super Marathon 
 13e Nationale Marathon. 

 
FML. 

 2e Supercup ZLU 
 2e Generaal morgenlossing. 

 
Sandra en Toon schenken een jonge duif uit “Sjaak”, 2e Gouden Barcelonaduif 2017-2018-2019 , gekoppeld 
aan een dochter van de stamvader! 
Toppers uit de Maaskant!!! 
 

Koop  6 
Schenker Theo Daalmans, Elsloo 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Er gaat werkelijk geen jaar voorbij of we zien Theo wel ergens helemaal in het snuitje van de uitslag en/of 
bij een of meerdere aansprekende kampioenschappen staan!! 
Dit jaar wist hij de “Pie Schurgers Award” bij de Fondclub Midden Limburg in de wacht te slepen en 
hiervoor moet je op zowel de middag-als morgenlossingen bij de besten zijn! 
Nazaten van vooral de “Irunha” en de “Mito” maken bij Theo het mooie weer. 
Maar ook op legio andere hokken liggen deze duiven aan de basis van geweldige successen.  
Dit jaar bij de FML; 

 1e Pie Schurgers Award 
 2e 1e getekende meerdaagse fond 
 4e 1e getekende morgenlossing. 

 
Theo schenkt de Fondclub een dochter van zijn beste vlieger op dit moment, zijn “08”. 

 19e nationaal Tarbes 
 45e nationaal Dax 

 72e nationaal St Vincent 
 334e nationaal Perpignan. 

 
Hij is een kleinzoon van de beroemde “Mito”,  

 1e Internationale asduif Marseille 2014-2016 
 1e Internationale Pipa ranking Marseille 2015-2016 
 1e nationale asduif Fondspiegel ZLU 2012-2016 

 
Ook de moeder van de schenking is een dochter van de “Mito”. Niet meer aan te komen!!! 
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Koop  7 
Schenker Paul en Sven Saeytijdt, Brakel (B) 
Schenking Jonge duif 2022 

 
We zijn blij met deze geweldige schenking van onze Vlaamse sportvrienden. 
Kenden (wederom) een schitterend seizoen 2022, we geven u een opsomming van de vroegste prijzen op 
de klassiekers: 

 Pau  3.734 duiven 51e 
 Agen  6.657 duiven 29e 
 Montelimar 3.387 duiven 69e 
 Tarbes  2.899 duiven 128e 

 Narbonne 5.749 duiven 47e 
 Perpignan 3.766 duiven 49e 
 Libourne 2.992 duiven 144e 

 
Kopprijzen op al deze vluchten, ga er maar aan staan! 
Kinderen en kleinkinderen van “ de Asgrauwen Libourne” x “de blauwe Pauduivin” staan aan de basis van 
deze successen. 
De 1e provinciaal Agen jaarlingen bij Hans Bodelier is een 100% Saeytijdt duif! 
De schenking voor de FML is een kleinzoon van de “Asgrauwen Libourne”, de absolute stamvader van Paul 
en Sven!!! 
 

Koop  8 
Schenker Myron Mestrini, Beek 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Eén van die beruchte “Jonge Honden”, die vol enthousiasme zagen aan de poten van de stoelen van de 
gevestigde orde! Tot voor enkele jaren had Myron nog nooit een postduif in de handen gehad en nu is hij 
een geducht tegenstander gebleken op de zwaarste klassiekers. Zijn zolderhokken op de oude bakkerij 
blijken van prima kwaliteit te zijn, waarop de (nest)duiven zich prima thuis voelen. 
Opende dit jaar gelijk met een fraaie 3e plaats van Pau bij de Fondclub Midden Limburg! Maar vooral zijn 
uitslag op Marseille dit jaar wil ik toch graag even onder de loep nemen: 

 Provinciaal 736 duiven  8-12-22-35-55-57-112-117 en 148……..  9/17. 
 Nationaal ZLU  3.338 duiven  21-30-47-158-281…..    9/17. 

 
En nu de schenking van Myron! 
Vader is de jaarling doffer “Lenn”, 30e Nationaal Marseille 2022, 2e snelste jaarling van het nationale 
konvooi, 3e snelste jaarling Internationaal!! 
Moeder van de schenking is de jaarling duivin “Romé”, 47e Nationaal Marseille 2022, 4e snelste jaarling 
Nationaal, 5e snelste jaarling Internationaal. 
 
Als dat geen klasse koppeling is, weet ik het ook niet meer!! 
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Koop  9 
Schenker Giel Janssens, Epen 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Weer een van onze trouwe bonnenschenkers! 
Tophok met duiven waar de kwaliteit van afdruipt, hoeveel liefhebbers vonden de weg naar Epen al niet? 
Haalden er duiven en slaagden er wonderwel mee. 
Een van de absolute tophokken op Barcelona de laatste jaren is dat van Walter van der Meulen uit 
Sirjansland. En ook Walter haalde mede zijn basisduiven bij de toenmalige combinatie Janssens-Hausoul!!! 
Dit jaar weer sterk op dreef met onder andere: 

 1e Provinciaal Perpignan 
 9e Internationale Bony Barcelona Cup 
 10e Internationale Bony Omega 3 cup 

 
Ik heb een duifje mogen uitzoeken bij Giel en het is schitterend donker kras duivinnetje geworden. Sterke 
inteelt naar de “New Laureaat”, 1e Internationaal Barcelona 2013 van 25.382 duiven. 
Wie wil er pieken op Barcelona???? 
 

Koop  10 
Schenker Ben van Es, Elsloo 
Schenking Jonge duif 2023 in overleg 

 
Ben is in het bezit van een van de allerbeste vliegduiven op de programmavluchten van heel Nederland op 
dit moment. 
Zijn “Big Boss” vliegt dit jaar weer 16 op 16 !!! 

 5e NPO Montlucon         1385 d. 
 9e NPO Argenton         2939 d. 
 8e NPO Issoudun         1252 d. 
 3e Chalons           3234 d. 
 7e Rethel                          3064 d. 
 1e asduif oud Beek Bug 

 1e asduif dagfond Beek Bug 
 2e midfond Beek Bug 
 2e asduif dagfond afdeling Limburg 
 5e midfond duif afdeling Limburg 
 4e nationaal MD TBOTB 
 4e nationaal OD TBOTB. 

 
Speciaal voor de Fondclub Midden Limburg schenkt Ben een jonge duif 2023 in overleg. Ik wist het wel als 
ik deze vluchten speelde…….. 
 

Koop  11 
Schenker Hans Knetsch, Katwijk aan de Rijn 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Eén van die absolute levende legendes in de Nederlandse duivensport mogen we Hans zeker noemen. 
Won alles wat er te winnen was en is nog steeds in het bezit van een hok duiven met ongelofelijke erfelijke 
kwaliteiten. 
 
Hans doet ons een megaschenking!!  
Een rechtstreekse zoon van de 1e Nationaal St Vincent 2020. 5e snelste van de gehele lossing!  
De vader van deze doffer vliegt dan zelf ook weer de 2e Nationaal St Vincent 2012 van 4.858 duiven, 15e 
van 22.416 duiven. 
Langs moederskant komen we de 1e Nationaal Narbonne van Hans weer tegen. 
Verder is de schenking ingeteeld naar de 1e Nationaal Barcelona van  Willem vd Velden uit Boskoop. 
 
Voor wie is deze bon van Hans Knetsch?? 
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Koop  12 
Schenker Chris Paauwe, Kruiningen 
Schenking Jonge duif 2023 in overleg 

 
Maakte zich dit jaar onsterfelijk door de klassieker uit Narbonne op zijn naam te schrijven. 
De hele serie van Narbonne willen we u niet onthouden: 1-11-75-96-117……. 16/30 van 6.260 duiven!!!! 
Van Pau klokt hij de snelste 3 eerst getekenden. 

 In 2021 werd Nationaal Dax NPO al op zijn naam geschreven! 
 In 2017 was hij al dicht bij een Nationale triomf met de 2e Nationaal Agen oud ZLU. 
 In 2018 wordt hij 6e op de West Europese Super Marathon. 

Een van de allerbeste hokken op de zware fond. 
Chris schenkt een jonge duif 2023 in overleg!! 
 

Koop  13 
Schenker Gebr. Kuijpers, Neer 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Mede grondleggers van het fundament van de heden ten daagse Nederlandse zware fond duif.  
En ze zorgden niet voor het water of het zand, nee we mogen gerust stellen, dat ze zorgden voor het 
cement voor dit fundament! Velen vonden de weg naar het Kerkplein in Neer, velen werden er beter van 
en werden de grootste kampioenen met de duiven van Piet en André aan de basis. 
We kunnen boeken vol schrijven over hun referenties ,absoluut een van de meest klinkende namen in de 
Internationale fond wereld. 
 
Piet schenkt een jonge duif, een kleinkind van de 1e Internationaal Marseille, de ”André” van Jos Martens, 
gekoppeld aan de oude Aarden lijnen van Philip Steketee. 
 

Koop  14 
Schenker Dennis Veugelers, Nieuwstadt 
Schenking Doffer 2020 

 
Eén van de allersterkste dagfond hokken van Limburg en ook van ver buiten onze provinciegrenzen! 
Werd dit jaar weer gekroond tot Westercup winnaar bij de Wefo!!  
We gaan de gewonnen kampioenschappen hier niet allemaal vermelden, want dat is haast onbegonnen 
werk! We geven u een opsomming van de NPO klasseringen afdeling Limburg 2022, dit weerspiegelt de 
kwaliteit van dit hok voor de volle 100%. 

 1e NPO Melun 11.632 duiven 
 1e Nationaal sector 1b Vichy 3.534 

duiven, tevens 1e NPO. 
 2e NPO Lorris 2.502 duiven 
 3e NPO Argenton 1.390 duiven 
 4e NPO Issoudun 4.391 duiven 
 4e NPO Orleans 4.010 duiven 

 7e NPO Argenton 1.390 duiven 
 7e NPO Issoudun 1.252 duiven 
 8e NPO Melun 11.632 duiven 
 9e NPO Lorris 2.502 duiven 
 9e NPO Issoudun 1.252 duiven 
 10e NPO Lorris 9.121 duiven. 

 

Dennis schenkt een doffer uit 2020, een volle broer van de 2e NPO Sens van 9.440 duiven! 
In de stamkaart kopvliegers op de Pioneer Final Race in China!!! 
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Koop  15 
Schenker Comb. J. Hommes & Znn, Akersloot 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Super trots zijn we als FML met deze schenking. Eén van de absolute Europese tophokken. 
In het verleden al winnaars van de “Beker van Vlaanderen” en 1e Internationaal Perpignan(d). 
In 2022 weer een topjaar met hun gevleugelde vrienden. Toen de kruitdampen van een spetterend jaar 
waren opgetrokken, bleken ze de volgende zeer aansprekende kampioenschappen te hebben gewonnen: 

 1e Marathon kampioen NPO aangewezen 
 1e provinciaal Keizer Fondclub Noord 

Holland ( 2018-2019-2020-2021 en 
2022!!) 

 1e Club der Azen Marathon 2022 
 6e Nationale Marathon ZLU 2022 

 
En aansprekende uitslagen: 

 23e Nationaal Barcelona 2022 
 6e Nationaal Agen ZLU 2022 enz enz enz…… 

De schenking is ingeteeld naar de “Golden Boy”. 

 8e Nationaal Agen 2014 
 21e Nationaal Agen 2015 
 54e Nationaal Agen 2013 

Vader en grootvader van oa. 4e Nationaal Bordeaux, 4e Nationaal Dax, 6e Nationaal Agen …….. 
Goede wijn……… 
 

Koop  16 
Schenker Harry Martens, Geleen 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Ook in Oud Geleen bij Harry en Gerda Martens beginnen de jaren te tellen en zo werd besloten de kolonie 
drastisch in te krimpen. Een gedeelte van de hokken werd verwijderd en zodoende uiteraard ook het aantal 
duiven. Maar wat overbleef was wel van absolute kwaliteit. 
 
De absolute “ster” van het hok op dit moment is uiteraard “Matje”. 
Hij werd tot nu toe 4 maal ingekorfd voor een ZLU klassieker en even vaak was het prijs: 

 2e Nationaal Agen 2021 
 60e Nationaal Narbonne 2021 

 330e Nationaal Agen 2022 
 229e Nationaal Narbonne 2022. 

 
Hij werd in 2021 uitgeroepen tot 2e Europese Asduif over 2 vluchten! 
Harry en Gerda schenken een jonge doffer uit “Matje”, gekoppeld aan zijn eigen zus!!! 
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Koop  17 
Schenker Jan Nijssen, Haelen 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Sympathieke Jan geniet vanaf dit jaar van een welverdiend pensioen! 
Ik was er verschillende keren te gast en ben telkens weer onder de indruk van zijn stam duiven. Via Bert en 
Arie Saarloos kwamen de duiven van levende legende Noël Peiren op de hokken in Haelen. 
De laatste aanwinsten van Jan zijn de Jellema’s uit Nijverdal en dit via Benno Kastelein. Ook deze duiven 
beginnen hun vruchten reeds af te werpen in Haelen. 
 
Jan doet een prachtige schenking voor onze Fondclub! 
Een schitterende duivin, kleindochter van topkweker “Piet”. 
Bekijk de stamkaart maar eens aandachtig, allemaal duiven die kop vliegen op Barcelona!! 
 

Koop  18 
Schenker Smeets-Penris, Urmond 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Toen ik afgelopen zomer aan Robin en Piet vroeg of ze iets speciaals wilden bewaren voor de schenking 
voor de FML, was hun antwoord helder: “kump good, Lei”. Nou ik moet zeggen ze hebben woord 
gehouden. Twee van hun topvliegers zijn: 

 “Benny Batman”, oa. 2e Internationaal Marseille 2018.  
 “Avatar”, 6e Internationale asduif Barcelona 2016-2018. 

Beiden hebben zich al ontpopt tot absolute topkwekers en beiden zitten “kort” in de stamkaart van de 
schenking. Bovendien is de “Benny Batman” al grootvader van de nieuwe topvlieger op dit moment de 
“Tony”. Dit vliegend wonder vloog reeds: 

 4e Nationaal Agen ZLU 6.696 duiven 
 6e Nationaal Barcelona ZLU 4.842 duiven. 

We zijn als Fondclub Midden Limburg dankbaar voor deze absolute top bon. Wie wil er vooruit?? 
 

Koop  19 
Schenker Martin de Poorter, Sluis 
Schenking Koppel eieren 2023 uit de vliegduiven 

 
Er gaat geen seizoen voorbij of we vinden de naam van Martin terug in het snuitje van de uitslagen op 
Nationaal en Internationaal niveau. 
Ook het seizoen 2022 vormde hierop geen uitzondering. Velen tekenen voor een serie als onderstaande in 
het komende seizoen. 

 Agen ZLU jl. 6.174 d.  38-97-123-175-196-225-228… 18/24 
 Agen Oud ZLU 6.019 d. 10-65-469-611-721-754-920 7/11 
 Barcelona ZLU  4.842 d. 178-198-333-443-515  5/12 
 Tarbes ZLU 2.308 d. 3-26-166-168-531-566  6/30 
 Perpignan ZLU 3.805 d. 73-116-135-194-609-744            6/16 

 
Martin pakt in het pittige seizoen 2022 twee maal een top tien notering Nationaal ZLU, dat is beslist grote 
klasse van de kampioen uit Sluis. 
 
Hij schenkt voor de FML een koppel eieren 2023 uit de vliegduiven, waarvoor onze dank. 
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Koop  20 
Schenker Jan Stevens, Schinveld 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Jan heeft in de loop der jaren een geweldig hok zware fond vliegers opgebouwd. Iedereen kent zijn 
beruchte “Nachtvlieger”’ de ‘166’. Dit fenomeen won 3 maal op rij de 1e prijs in het NIC Heerlerheide!! 
1e Asduif WHZB ZLU 2014. 
Deze lijn bleek later over bijzondere erfelijke kwaliteiten te beschikken, want ook de beroemde 
“Gehamerde”’ komt uit deze bloedlijn. Hij won de 1e Internationaal Agen in 2016 van 22.540 duiven! 
In 2021 won Jan nog de WESM met deze duiven aan de basis.  
Jeroen van Heumen wint dit jaar nationaal Marseille ZLU met zijn “Triomph”. Ook in zijn aderen stroomt 
het bloed van deze klasbak. 
 
Dit jaar wint Jan bij de FML: 

 5e Supercup ZLU 
 6e generaal kampioen morgenlossing. 

 
Jan schenkt speciaal voor de FML een kleindochter van de “Gehamerde”. Van moederskant zien we de 
“Kleine Hub” van Hub Heijnen voorbij komen, vader van de 3e internationaal Marseille in 2015. 
Wie wil vooruit? 
 

Koop  21 
Schenker Jeroen van Heumen,  
Schenking Jonge duif 2022 

 
We zijn als FML zeer verheugd met deze topschenking uit het Brabantse land. 
Sinds de overschakeling naar de ZLU vluchten is Jeroen niet meer weg te denken uit de nationale fond elite. 
Vorig jaar had hij nog de 1e Internationale asduif over 2 vluchten met zijn “Mitchel”. Deze klasbak vloog: 
 

 7e Nationaal Agen ZLU  6.896 duiven. 
 9e Nationaal Narbonne  8.188 duiven. 

 
Dit jaar triomfater op Nationaal Marseille met ”Triomphe”, tevens 3e Internationaal van 9.812 duiven. 
 
Jeroen doet ons een superschenking toekomen, een prachtige duivin, klaar voor de kweek. 
In de afstamming kopvliegers en asduiven op Perpignan en Barcelona langs vaderskant en de moeder komt 
rechtstreeks van Jos Martens uit Stein, ingeteeld naar de wereldberoemde “Helios”, Internationale 
Perpignanwinnaar 2018. 
 
Een machtig mooie duivin, die ik iedereen kan aanbevelen. 
 

Koop  22 
Schenker Jozef Meijer en zoon, Hengelo 
Schenking Jonge duif 2022 

 
We schrijven zaterdagmorgen 23 jul 2022, de liefhebbers van de afdeling 9 wachten op de eerste 
aankomsten van de vlucht uit Agen. Het is een pittige vlucht met hoge temperaturen en de wind op het 
neusje. Ook Jozef Meijer en zoon Jos zijn op hun post, ze hebben 3 duiven aan de mand toevertrouwd en 
de verwachtingen zijn hoog gespannen. 
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Plots als een donderslag bij heldere hemel is daar hun 3-jarige nestduivin, die als een speer naar de kleppen 
aan de Vordenseweg duikt. Hun favoriete duivinnetje heeft het weer geflikt en speelt de 1e NPO afdeling 9. 
Ook in de Noordelijke Unie is ze iedereen de baas van 3.917 duiven!! 
Ook de andere twee duiven zijn royaal op tijd en vliegen de 30e en 213e NPO. 
100% prijs te beginnen met de 1e NPO, grote klasse. 
 
Jozef en Jos schenken onze Fondclub een prachtige dochter uit de NPO winnares van Agen! 
De stamkaart staat vol van geweldige prestatieduiven!!!!
 

Koop  23 
Schenker Piet Hendrickx, Beesel 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Je hebt van die liefhebbers die een hok duiven hebben zitten, zoals er niet veel zijn. 
Piet en Marianne zijn altijd erg zuinig geweest op hun originele duiven van Antoon en Lucy v.d Wegen uit 
het  illustere Steenbergen. 
Duiven die nationale vluchten compleet oprolden in hun glorie tijd. Maar wat nog veel indrukwekkender is, 
is het feit, dat deze duiven tot de absolute basisleggers zijn geworden van de heden ten daagse 
Nederlandse Marathonduif! Wereldwijd gewaardeerd om hun onbegrensde erfelijke kwaliteiten!! 
 
Piet en Marianne doen een geweldige schenking uit het wereld ras, 
Antoon en Lucy v.d Wegen, Steenbergen. 
 

Koop  24 
Schenker Lei Martens, Stein 
Schenking Jonge duif 2022 

 
De trein in Stein lijkt langzaam maar zeker op stoom te komen. De prestaties van 2022 zijn al weer een 
stukje beter dan het vorige seizoen. 
“De Blauwe Jos” brengt de provinciale overwinning op Tarbes ZLU naar Stein, nationaal goed voor plek 29.  
Tarbes  ZLU Euregio 1e plaats,  1e en 2e getekende. 
“De Blauwe Jos” is ook 17e internationale Asduif Pau over 2 jaar. 
 
De jaarlingen deden het dit jaar bijzonder goed. De duivinnen vlogen Agen en dit resulteerde  in: 

 Provinciaal  669 duiven.  7-12-16-27-39-56-68-79-165-223… 10/11. 
 ZLU           6.174 duiven  224-244-279-354-402-527-582… 10/11. 

De “dames” werden zo 1e Grootmeester ZLU Agen Jaarlingen. 
 
De doffers vlogen eerst Bordeaux: Nationaal  5.479 duiven 35-61-62…  9/12. 
Daarna gingen er nog 6 naar Cahors:  Provinciaal 812 duiven 7-38-43-79… 4/6. 
 
De schenking is uit “de blauwe Jos”, het beste van beide Martens hokken tegen elkaar gekoppeld. 
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Koop  25 
Schenker M. Cox, Stein 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Ondanks de laffe diefstal van zijn beste kwekers toonde Thjeu dit jaar veerkracht! 
Vol goede moed werd er weer deelgenomen aan de vluchten van de waarheid. En wat bleek? Er zat toch 
weer een pareltje in de vliegploeg van 2022! 
 
Zijn 2-jarige weduwnaar de “Cas” gaf de baas weer vertrouwen voor de toekomst: 

 2e Provinciaal Pau(Bordeaux) FML 
 143e Nationaal ZLU. 

 2e Provinciaal St Vincent (Tarbes) FML 
 58e Nationaal ZLU. 

Als jaarling reeds de 111e Internationaal Narbonne van 13.693 duiven!! 
 
Thjeu schenkt een prachtige duivin uit zijn “Cas”. Sterk ingeteeld naar zijn beroemde “Kleine Barcelona”. 
Een stamkaart om aandachtig te bestuderen!! 
 

Koop  26 
Schenker Pieter Goeree, Driewegen 
Schenking Jonge duif 2023 in overleg 

 
We zijn als FML trots om een jonge duif 2023 aan te kunnen bieden van Barcelonawinnaar Pieter Goeree. 
Zijn nestduivin “Catalana” maakt haar baas onsterfelijk door het winnen van de 1e Nationaal Barcelona ZLU 
van 4.842 duiven. Gaat u eens op het gemak zitten voor de volgende serie, neergezet op de vlucht der 
vluchten: 1-12-50-58-69-119-138-154…………………………..24/59!!!! 
 
De vader van de winnares komt van Herman Brinkman uit Tuk, terwijl de moeder rechtsreeks van Walter vd 
Meulen uit Sirjansland komt. Verder liggen de duiven van Narbonne winnaar Chris Paauwe en Willem 
Mulderij aan de basis. 
 
Wie gaat er naar het Zeeuwse land om zich te versterken met het absolute Barcelona bloed???? 
 

Koop  27 
Schenker Theo Peters, Elsloo 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Eén van de sterkste hokken dit jaar in het NIC Beek en dan moet je van goede huize komen, dat weten we 
allemaal. Zowel op de morgenlossingen van de afdeling Limburg, de NPO middaglossingen en de 
internationale ZLU klassiekers een geduchte tegenstander. 
2022 was weer een jaar onder het motto ‘van dik hout zaagt men planken’ daar in de Tiendstraat in Elsloo. 
Dit resulteerde in de volgende aansprekende lijst: 
 

ZLU: 

 4e nationale asduif Agen 3 jaar. 
 18e nationale asduif Agen 3 jaar. 
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WEFO: 

 1e duifkamp. morgenlossing jaarl. afd. 4. 
 3e duifkamp. morgenlossing Wefo jaarl. 
 5e duifkamp. meerdaagse fond jaarl. 

Afdeling Limburg: 

 1e duifkamp. morgenlossing jaarl. 

Fondclub Midden Limburg: 

 1e, 2e en 3e super duifkamp. ZLU vluchten!!! 

Een lijst, waar velen voor tekenen het komende seizoen. 
Ik mocht een duif uitzoeken bij Theo en het werd een kleindochter van een van de topvliegers in Elsloo. 
 

Koop  28 
Schenker Mevrouw Troisfontaine, Reijmerstok 
Schenking Jonge duif 2022 

 
De familie Troisfontaine laten dit jaar, vanuit Marseille, heel Limburg in het stof bijten en spelen de 1e 
provinciaal en tevens 3e Nationaal Marseille van 3.338 duiven. 
Ook Barcelona was top! 

 Provinciaal:    5-10        647 duiven 2/3 
 Nationaal:      24-72      4.842 duiven 2/3 

Vijf maal werd er naar het NIC in Gronsveld getrokken en de volgende kopprijzen werden daar verdient: 
1e,1e,1e,2e en 1e prijs!!!!! 
Monique, Gus en Twan schenken voor onze Fondclub een jonge duif 2022. De moeder van de schenking 
vliegt dit jaar de 24e Nationaal Barcelona 4.842 duiven.  
Eén van de allersterkste hokken in het Bronsgroene in 2022! 
 

Koop  29 
Schenker Wiel Dircks, Maria-Hoop 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Zonder twijfel één van de allerbeste hokken op middag lossingen van Limburg van de laatste jaren. Jaar na 
jaar worden topprestaties geleverd  op deze discipline. Niet alleen kopduiven, maar ook geweldige series 
zijn hier schering en inslag!! 2022 was wederom een topjaar en dit resulteerde in de volgende belangrijke 
kampioenschappen: 
 
WEFO: 

 1e en 2e duifkampioen middaglossing 
oude duiven. 

 2e Automarathon. 
 4e Marathon. 
 

Fondclub Midden Limburg: 
 1e en 2e duifkampioen middaglossing. 
 4e Generaal middaglossing 

NPO: 
 4e Nationaal hokkampioen 

onaangewezen. 
 9e en 18e duifkampioen. 
 19e hokkampioen aangewezen. 
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Een serie waar haast iedereen voor tekent in 2023! 
Wiel schenkt een jonge doffer uit zijn beroemde “Sjolke”, terwijl de vader van de moeder van de schenking 
zijn wondervlieger de  ”Olympic Ger” is. 
Een buitenkans! 
 

Koop  30 
Schenker Ton Vorselen, Thorn 
Schenking Jonge duif 2023 in overleg 

 
Bij de naam Ton Vorselen komt gelijk Barcelona in mijn gedachten. De vlucht waar ieder jaar in Thorn naar 
toegeleefd wordt en waar al 3x maal Provinciaal van werd gezegevierd!!!!! 
Er zijn weinigen die zulke papieren op Barcelona op tafel kunnen leggen. 
In 2018 was het de blauwe nestduivin “Lot” die iedereen te snel af was vanuit de Catalaanse hoofdstad, 
Nationaal werd ze bijzonder knap 11e van 3.912 duiven, een jaar eerder werd ze als 48e afgevlagd van 
4.504 duiven. Zo zitten er niet zo veel!!!! 
Dit jaar: 

 provinciaal Barcelona 12-14-34-36… 13/31 
 provinciaal Perpignan 19-25-33-42…    9/15 

Reeds velen slaagden met de duiven van Ton aan de basis. Ton schenkt een jonge duif 2023 in overleg!! 
 

Koop  31 
Schenker A. Saarloos en Zoon, Klaaswaal 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Arie en Bert kwamen op de eerste de beste internationale klassieker vanuit Pau ( Bordeaux) als een komeet 
uit de startblokken en pakten een schitterende 2e plek op het ZLU podium!! 
Het seizoen 2022 bracht de schatbewaarders van het Peiren-ras weer vele hoogtepunten, dit resulteerde 
oa. in:   

 4e Internationale Bony Barcelona Cup 
 8e Internationale Omega 3 Cup. 

Arie en Bert doen een bijzondere schenking voor onze Fondclub. Een doffer 2022, ingeteeld naar 
wondervlieger de “Blue Dusk”.  

 
Werd hiermee getroond tot: 

 5e Nationaal Perpignan 2017 
 12e Nationaal St Vincent ZLU 2016 
 17e Nationaal St Vincent 2017 
 27e Nationaal Perpignan 2016 

 

 1e nationale asduif ZLU Toppigeons 
Fondspiegel over 2 jaar 

 2e nationale asduif ZLU 2016 
 4e nationale asduif ZLU 2017. 

Opgelet!!! 
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Koop  32 
Schenker Pieter Woord, Urk 
Schenking Jonge duif 2023 in overleg 

 
Alweer een geweldige schenking van een internationaal top hok. 
Pieter en kompaan Louw van den Berg bezitten een hok fond cracks van het zuiverste water.  
Duiven die van geen ophouden weten op de verste afstanden. 
Wonnen in het verleden al twee Internationale vluchten op rij: 

 Perpignan  internationaal 2017 
 Pau             internationaal 2018 

Dit jaar trotse eigenaars van Gouden Barcelona duif over 3 jaar bij de ZLU. 
Bij onze Fondclub Midden Limburg winnen ze de 8e Internationale Bony Barcelona Cup 2022. 
De internationale winnaars van Pau en Perpignan werden aan elkaar gekoppeld, een van de duifjes die 
hieruit geboren werd is “Miss Urk’ en zij is nu de moeder van “Meis”, 1e nationaal Perpignan bij Ad Fortuin, 
tevens 2e Internationaal van 12.094 duiven in concours. Dit zijn pas echte rapportcijfers!! 
 
Pieter en Louw schenken speciaal voor de FML een jonge duif 2023. 
Super schenking!!! 
 

Koop  33 
Schenker A.P. Overwater, Strijen 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Speelde de pannen van het dak in 2022, er stond werkelijk geen maat op de Turbo diesels van AP. 
In Juni werd de vlucht uit Libourne vervlogen, een ochtendlossing over 853 kilometer. De “Turbo Hunter” 
van AP vloog de hele boel op een hoopje en won deze schitterende vlucht met een voorsprong 52 mpm!! 
Op de ZLU werden wederom twee vaasjes in de wacht gesleept, 20e nationaal Agen en de 22e nationaal 
Tarbes. 
 
Bij de ZLU wint hij: 

 1e Pyreneeën Cup 
 1e snelste 2 getekende Barcelona ZLU 
 2e snelste 3 getekende Barcelona ZLU 

 2e asduif Barcelona 3 jaar ZLU 
 2e gouden Barcelona duif 3 jaar 
 5e Keizer grote Fond ZLU 

Fondclub Midden Limburg : 

 1e Internationale Bony Barcelona Cup. 

AP doet een prachtige schenking uit de lijn van de “Dure”. Puur Barcelona bloed!! 
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Koop  34 
Schenker Comb. Corstjens-Dijkstra, Thorn 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Jan heeft een stapje terug gedaan en Sander en Rob zijn nu de kapiteins op het Marathonschip uit Thorn. 
In mijn ogen één van de beste hokken in het Limburgse van de laatste decennia! 
Jaar in, jaar uit, worden topprestaties geleverd aan de Kruisweg in het “ Witte stadje” aan de Maas. 
Ook dit jaar doen de Corstjens mannen weer een geweldige schenking voor hun vrienden van de Fondclub 
Midden Limburg. 
 
In de stamkaart vinden we duiven terug, die de mannen uit Thorn wereldberoemd maakten in de 
duivenwereld, zoals de “Cassartelli” en de “Piezewiet”. 
Maar ook de “Limoges” van het trio Winkens-Rothenburg is een kweker van wereldklasse gebleken. 
 
Doe u voordeel !! 
 

Koop  35 
Schenker Binnemans vd Weyer, Geel (B) 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Absoluut een van de toonaangevende hokken bij onze zuiderburen. Gouden vleugelwinnaar in België!! 
Dit jaar weer duidelijk met de neus aan het venster, dit resulteerde onder andere in de volgende 
kampioenschappen: 

 1e ereprijs Narbonne AFC 
 1e Internationale Supercup Molse Fondclub 
 3-5-6-7-8 asduif Molse Fondclub jaarlingen!!! 

De combinatie doet een geweldige schenking naar de FML. 
De vader van de jonge duivin is de “Silver King”, rechtstreeks Jan Peters Bemmel. Hij is nog een kleinzoon 
van het wereldberoemde “Betuwe koppel”. 
De moeder van de schenking is een kleindochter van één van de beste Marseillevliegers, die er ooit onder 
de Belgische hemel gevlogen hebben. De beruchte “Oehoe” van de combinatie Karel Meulemans-Linda 
Damen. Hij presteerde het om in 2008-2009 en in 2010 de 1e prijs Provinciaal Marseille te vliegen!!! 
We danken Carlo hartelijk voor deze topschenking! 
 

Koop  36 
Schenker M en R Hermans, Voerendaal 
Schenking Jonge duif 2022 

 
May en Ron spelen het dit jaar klaar om 2 maal de provinciale zegepalm naar Voerendaal te brengen. Zowel 
van Agen oud als van Narbonne leggen ze heel Limburg hun wil op. Ongekende klasse. 
In de breedte spelen ze een geweldig seizoen 2022, dit resulteerde in diverse aanspreek makende titels: 

 4e Nationale Marathon ZLU 
 12e 8 getekenden Nat. Marathon ZLU 
 6e Internationale Bony Barcelona Cup 

 4e 1e getekende Euregio Award 
 1e provinciaal Agen oud FML 
 1e provinciaal Narbonne FML 

 
May en Ron schenken een kind van hun 1e provinciaal Narbonne, tevens 31e nationaal van 6.260 duiven! 
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Koop  37 
Schenker Joost de Smeyter-Restiaen, Melden 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Hier hoeven we niet moeilijk over te doen, het beste hok van België van de laatste decennia. Wat Joost aan 
prestaties weet neer te zetten grenst aan het ongelofelijke. Hier kruipen de Nationale en Internationale 
cracks met de regelmaat van de klok uit de eitjes. 
Hieronder het lijstje met (inter)nationale overwinningen tot nu toe: 

 1e Internationaal Perpignan 2003 
 1e Internationaal Bordeaux 2006 
 1e Internationaal Pau  2015 
 1e Internationaal Barcelona(d) 2018 
 1e Internationaal Narbonne 2018 
 1e Nationaal St-Vincent  2021. 

Dit jaar grootverdiener bij de FML: 

 1e Internationale Bony Mistral asduif 
 2e Internationale Bony Omega 3 Cup 
 3e Internationale Bony Barcelona Cup 
 6e Internationale Bony SGR Cup. 

 
Joost doet een SUPER SCHENKING!! 
De vader van de schenking is een volle broer van “Floorke”, 1e Internationaal Barcelona(d), 2e 
Internationaal Barcelona 2018. 
De moeder is ”Martine” 

 12e Nationaal Barcelona 2016 
 34e Nationaal Barcelona 2018 
 229e Nationaal Barcelona 2017 

Is hiermee de beste Barcelona duif van België over 3 jaar. 
Ongekende schenking!!! 
 

Koop  38 
Schenker Fer Mertens, Nuth 
Schenking Jonge duif 2023 in overleg 

 
Sympathieke Fer schenkt een jonge duif 2023. Had in 2022 een geweldig seizoen en dan niet met de massa! 
Nee, hij gaat naar het inzetlokaal met de (heel) kleine korf en weet met enkele duifjes dan geweldig uit te 
halen. Dit is slechts weinigen gegeven!!  
In het NIC Beek werden 4 duiven ingekorfd voor de slot klassieker uit Perpignan, 2 vlogen er prijs, 
beginnende met de 1e prijs in Beek!! Goed voor de 2e prijs bij de FML. 
Bij de ZLU 5e nationale asduif Perpignan over 3 jaar met dezelfde klasbak. 
 
Bij de FML grossiert hij in kampioenschappen; 

 1e Generaal kampioen morgenlossing 
 1e kampioen 1e getekende meerdaagse fond 
 5e kampioen 1e getekende morgenlossing 
 8e duifkampioen morgenlossing. 

De koper zal goed behandeld worden in Grijzegrubben, daar ben ik zeker van! 
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Koop  39 
Schenker Jan Polder, Middelharnis 
Schenking Jonge duif 2022 

 
Behoord absoluut tot de nationale fond elite. 
Waar kwaliteit boven kwantiteit staat. Een hok duiven dat staat als een huis. 
 
In 2022 weer ijzersterk op dreef: 

 Pau ( Bordeaux)  4.891 duiven 30-66…  10/14 
 St Vincent (Tarbes)  2.308 duiven 4-33-196… 5/7 
 Marseille   3.338 duiven 20-33-59… 6/10 
 Bij de Fondclub Midden Limburg 2e Internationale Bony SGR Cup. 
 3e asduif ZLU Marseille over 3 jaar ZLU 
 8e asduif ZLU Marseille over 3 jaar ZLU. 

 
Jan doet een schitterende schenking voor onze Fondclub. 
Een kleinzoon van “El Patron”, vader van de 1e nationaal St Vincent van 12.541 duiven en basiskweker bij 
Jan! 
 
LET OP:  
Deze schenking wordt op verzoek van Jan niet op internet verkocht! 
Bieders kunnen voor hun bod telefonisch contact opnemen met onze verkoopleider:  
Lei Martens:  06 - 20 74 69 89 
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KOOP 1 
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KOOP 2 
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 KOOP 3 
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KOOP 4 
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KOOP 11 
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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:  

 André van Boxtel, 06-39 854 806 
 Piet de Vogel, 06-22 777 328 
 Marien Orgers, 06-51 361 832 

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

 
en 

 

 
www.bonyfarma.com 

 

organiseren ook in 2023  

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 
 

 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 eerst geklasseerde ontvangt een kristallen bokaal! 
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Aanmelden  
 
BONY SGR en BONY Omega 3 Cup:  
dag vóór lossing Pau 
 
International Bony Barcelona Cup (IBBC):  
dag vóór lossing Barcelona 
 
Aanmelden bij: 
 

 Nederland:  
Stichting Fondclub Midden - Limburg  
Email  : contact@fondclubmiddenlimburg.nl 
Website  : www.fondclubmiddenlimburg.nl/wie-zijn-wij/lid-worden/  
IBAN rekeningnr. : NL19 RABO 0113 1509 89 
BIC  : RABONL2U 

 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  
 
 
 
 

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, betaling via automatische incasso 
⃝ Aanmelding seizoen 2023, zelf betalen via bank vóór onderstaande inschrijfdatums 

 
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 
 

 

E-mailadres 
 

 

Lidnummer NPO 
 

 

IBAN rekeningnr. 
 

 

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 

 
(* aankruisen hetgeen van toepassing is). 
 
Ondergetekende machtigt Stichting Fondclub Midden – Limburg tot wederopzegging jaarlijks afschrijven 
van: € ……………… (euro) van bovengenoemd rekeningnummer. 
 
 
 
Datum: __________________________  Handtekening: _________________________ 
  
Inzenden per mail: contact@fondclubmiddenlimburg.nl 
 
Aanmelden voor deelname aan: 

 Provinciale kampioenschappen: vóór 1 mei 
 Internationale Bony Cup: dag vóór lossing Pau 
 Internationale Bony Barcelona Cup: dag vóór lossing Barcelona 

 




