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1. Chris Paauwe Kruiningen, laat jong 2021, zie stamkaart 
 

Een van de toppers van de nationale fondwereld. Na in 2017 de 2e nationaal Agen te hebben 

gewonnen realiseerde hij dit jaar de kers op de taart: de 1e nationaal Dax. 

Enkele verdere kopprijzen van de afgelopen jaren: 

14. Marseille 3,320  

23. Pau 3,551  

33. Agen 5.754  

36. Narbonne 3,082 b.  

38. Perpignan 4,789 b. 

45. St. Vincent 3,387 b 



Bij Chris zit niet de massa maar een hele hoge kwaliteit duiven. Hij heeft de volgende 
soorten/rassen: 
Jelle Jellema, Ko van Dommelen, Arjan Beens, Jos Pepping, Eijerkamp. Comb. Verweij-de 
Haan 
en Jos Joossen (B). 
Chris speelt met relatief weinig duiven en behaalt veel vroege prijzen en hoge 
prijspercentages! 

Voor wie deze bon van een grote kampioen? 

2. Erik Dek, Kruiningen, bon voor jonge duif op afspraak 2022 
 

Erik is ook al weer jaren een vaste waarde op de overnacht en ZLU vluchten. Met duiven op 

zijn hok van  o.m. Chris Paauwe, Ko van Dommelen en recent van Sjaak de Keijzer heeft hij 

een hechte stam opgebouwd die excelleert op de vluchten.  

Dit jaar wederom top met o.m. een prachtige overwinning op Agen Jaarlingen. 

Zie hier de uitslagen van afgelopen jaar:  

Perpignan 218 duiven, 3, 8, 12  en 7 van de 10 

Agen 352 duiven 13, 23, 30  en 5 van de 10 

Mont de Marsan 285 duiven 16, 17 43 (6 mee) 

Agen Jaarlingen 301 duiven 1, 3 en 11 van de 20 

 

Kijk eens naar het prijspercentage en aantal kopduiven! 

Ook hier een hok waar de kwaliteit boven de kwantiteit gaat. 

Wie gaat er naar Kruiningen? 

 

 

3. Simon op ’t Hof Kruiningen, bon voor jonge duif op afspraak 2022 
 

Simon is nog niet zo lang bezig met de opbouw van zijn fondhok waarmee hij opnieuw 

gestart is in Kruiningen na ongeveer 20 jaar op Hansweert de duivensport te hebben 

beoefend. Op hele korte termijn heeft Simon zich genesteld tussen de betere spelers op de 

Marathon vluchten!  

In 2019 had hij maar liefst de 1e, de 2e en de 3e Duifkampioen op de Marathon op zijn hok! En 

ook dit jaar heeft hij weer schitterende resultaten neergezet. 



Als je op zo’n klein hokje met duiven, zoveel van dergelijke toppers huisvest, dan weet je dat 

hier sprake is van een bovengemiddelde kwaliteit. En dat is nu juist wat de verstandige 

kopers zoeken als ze door het kopen van een bon een stap vooruit willen zetten! 

Simons hok is opgebouwd met duiven van  Gebr. Limburg, Mark vd Berg, Carlo Dominicus, 

Marco Houtekamer, Dirk van Hofwegen, Arjan Beens (via A. Jochemssen en Zn.), Paul van den 

Boogaard, Sjaak de Keijzer en Stefan Leloux & Zn!  

Wie grijpt zijn kans? 

 

4. Simon van Hoeve, Terneuzen, laat jong 2021, zie stamkaart 

Al jaren de te kloppen man op de dagfondvluchten. Met heel weinig duiven weet hij 

topprestaties neer te zetten. Vaak in een nek aan nek-race met zijn buurman de gebroeders 

Scheele, waar zijn stam mee opgebouwd is, gaat hij telkens weer voor een podiumplek. 

Een duif van Simon is een versterking voor elk hok! 

Enkele prestaties: 

Issoudun 1575 duiven 6, 9 (8 prijs van de 9) 

Issoudun 1395 duiven 2, 5 (7 prijs vd 9) 

La Souteraine 393 duiven 1e  tevens de 2e in de afdeling!! 

Zo maar een kleine greep uit een serie van prachtige uitslagen. 

Wie haalt dit goudklompje naar zich toe? 

5. Jac. Van den Bosch – Koppel jonge duiven uitzoeken 

Topaanbieding!! 

De koper mag uitzoeken uit de 2e ronde op afspraak uit de beste duiven van Jac en Lida  
(en er mag DNA worden gedaan). 
De rassen zijn : Jellema, Batenburg, Meirlaer uit Belgie enz. 
 
Jac en Lida voorstellen is niet nodig denk, echte nationale toppers: 
 
In 2021: 
Provinciaal NPO 2e Kampioen 
1e provinciaal Bordeaux en Agen 
ZLU op alle vluchten kopduiven! 
 
In 2020: 
ZLU Terneuzen 1e Kampioen onaangewezen 



                            1e Kampioen aangewezen 
                            Generaal 
 
Voor wie deze prachtige bon? 
 
 
 
 
 

6. Erik en Marco Kint - Kloosterzande- Bon jonge duif op afspraak 2022 

Deze tandem is alom bekend in  Rayon 3  en ver daar buiten en in hun lokaal zijn zij de te 

kloppen tandem. Wekelijks doen ze mee voor de kopprijzen en ze zijn bijna altijd te vinden in 

de top 5 van de uitslag. Dit jaar zeker op de overnachtvluchten en met hun jonge duiven 

meer dan uitstekend op dreef.  

Deze tandem is ook heel gedreven naar de kwaliteit van de duiven. De kern van hun hok 

voor de programmavluchten is opgebouwd met duiven van Gebroeders Scheele, Gebroeders 

Dekker, Guy Feijen en Cees Schroevers. Voor de overnacht zitten er enkele hele fijne duiven 

van Wijnand Geers en Luc van der Gucht. 

Wie gaat er versterking halen in Kloosterzande? 

 

7. Rinus Ruben  Kloosterzande, laat jong 2021, zie stamkaart? 

Al enkele jaren timmert Rinus aan de weg op de overnachtfond. Met een beperkt aantal 

duiven weet hij fantastische uitslagen neer te zetten. Dit jaar een fantastische uitslag van St. 

Vincent waar hij tegen 935 duiven 3, 7, 8 etc en 7 vd 9 in de prijzen. 

Met een klein hokje duiven superuitslagen neerzetten op de overnachtfond, top klasse. 

Wie haalt volgend jaar die late jonge duif op? 

 

8. Gebroeders van Beveren & Kids - Nieuw-Namen, bon voor jonge duif op 

afspraak 2022 

 

Ook dit jaar zetten de gebroeders hun zegetocht voort. Dit jaar weer 4 keer de snelste van 

de provincie! Dat gekopppeld aan de resultaten van de afgelopen jaren kunnen we spreken 

van een nationaal tophok gedurende inmiddels als weer vele jaren. Om te herinneren: vorig 

jaar 2 keer de  1e provinciaal en 2 keer de 2e provinciaal!! Super! En 2 jaar geleden wonnen 

ze nog de 1-2 en 3 provinciaal Montlucon. 

Wie grijpt deze buitenkans?? 

 

 



 

 

 

9. Wijnand Geers Hulst, bon voor jonge duif 2022 op afspraak 

Wijnand beschikt over een geweldig hok duiven gespecialiseerd op de overnachtfond. Elk 

jaar staat hij garant voor kopprijzen en bovenal heeft hij al veel melkers van een 

kwaliteitsimpuls kunnen voorzien.  Op zijn kweekhok zitten alleen nationale kopvliegers! 

Duiven die bij hem bewezen hebben meerdere malen pure kop te kunnen vliegen op 

nationaal vlak!  De rassen bij Wijnand zijn overwegend het oude soort Van der Wegen en Ko 

van Dommelen. 

Voor wie deze bon van een gerenommeerd hok op de overnacht die erom bekend staat dat 

hij iemand graag verder wil helpen?? 

 

10. Paul D’Hondt, Bon voor jonge duif 2022 op afspraak 

Als je praat over een imponerende carriëre in de duivensport, kom je zeker ook bij Paul uit. 

Wat zijn er al fantastische prestaties neergezet. De laatste jaren steeds weer goed voor 

provinciale kopprijsen op de mid- en dagfond.  

Prijzen van de afgelopen 2 seizoenen: 

Issoudun 1032 duiven 3, 8,14, 18, etc,  8 mee 7 prijs en                                                                       

Montlucon 475 duiven 7, 13, 20 etc,  8 mee, 7 prijs  

Issoudun 1045 duiven, 1 en 12 mee, 11 prijs waarvan 9 per 10-tal!! 

Fontenay 1666 duiven 1 en 9 mee, 8 prijs waarvan 6 per 10-tal!! 

Argenton 859 duiven, 1 etc 

 

Fantastische uitslagen en een versterking voor ieder hok! 

 

11. Frans Braem - Clinge - Bon voor jonge duif 2022 op afspraak 

Sprak ik vorig jaar nog over de 'coming man' in Rayon 3 op de overnachtvluchten.   

Dit jaar heeft hij dat zeker bevestigd. Wederom op alle NPO en ZLU vluchten vroege duiven 

op nationaal vlak zoals: 

Narbonne 425 duiven 1, 7, 20 etc 

Barcelona 162 duiven, 7 



Agen 366 duiven 10,15,19 etc 

Denk daarbij nog aan vorig jaar de fantastische uitslag van ZLU Agen, waar nationaal tegen 

6844 duiven de plaatsen 18, 28, 46, 138, 157 etc werd gewonnen.  

Wie op zoek is naar versterking voor de verdere vluchten is hier aan het juiste adres! 

12. Danny de Voogd, Yerseke, Bon voor jonge duif 2022 op afspraak 

Danny de Voogd is naast een groot kampioen met de duiven ook meer dan bekend als eigenaar 

van het fantastische restaurant “De Branding”. Gelegen op een schitterende locatie, vlak 

tegenover het oester- en kreeftenpark, zeker een aanrader om er eens te gaan eten!  

Daar winnen en kwaliteit Danny in het bloed zit, moest en wil hij gewoon overal bij de beste of 

minimaal bij de betere behoren. Zowel in zijn restaurant als met de duiven lukt dat voortreffelijk.  

Na een uitstapje naar de overnachtfond is Danny weer helemaal terug bij zijn oude liefde, het 

programmaspel en dat hebben we geweten. Fantastische kettinguitslagen en altijd kopduiven! 

Een paar voorbeelden:  

Roye 2501 duiven, 1,2,3,4 etc 

Fontenay 1666 duiven 4,7,13,18 etc 

Issoudun 1045 duiven 5,22,23,25 etc 

Melun 754 duiven 1,3,4,5,6 etc 

Een tophok waar je alleen maar waardering voor kan hebben en waar je jezelf altijd zal 

versterken! 

Voor wie deze topper? 

 

13. Luc van der Gucht, Hulst Bon voor jonge duif 2022 op afspraak 

Luc is een liefhebber met een beperkt aantal duiven, gespecialiseerd op de 

overnachtvluchten en heeft al een paar nationale overwinningen op zijn naam. Ook staat hij 

ervoor bekend dat veel liefhebbers beter zijn geworden met zijn duiven. Wat te zeggen van 

Sjaak van de Velde die met zijn 'Super Luc'de beste nationale fondduif van Nederland had, 

rechtstreeks afkomstig van Luc. 

Dit jaar weer fantastisch op dreef op zijn geliefde vluchten: 

St. Vincent 270 duiven, 10, 21 en 7 mee 4 prijs 

Agen, 340 duiven  8 mee, 6 prijs beginnend  met de 14e prijs 

Bordeaux 296 duiven 7 mee 5 prijs met 19,21,25,29, 37 

Dax 268 duiven 8,12,14 5 mee 3 kopduiven 

 

Wie haalt er versterking bij Luc? 



 

14. Comb. De Boeij, Vogelwaarde Bon voor jonge duif 2022 op afspraak 

Wat hebben Gerben en zijn vader de afgelopen paar jaar fantastisch gepresteerd! Op de 

programmavluchten gaan ze wekelijks de strijd aan met de tophokken in hun vereniging 

zoals Gebroeders Scheele en Simon van Hoeve. Die weten ze regelmatig te kloppen en dan 

weet je dat ze een fantastisch hok duiven bezitten. 

Ik beperk met tot de top-10 noteringen in de provincie:  

Fontenay met 8936 DUIVEN 10e 

Issoudun met 4757 DUIVEN 8,12,13 

Melun met 3685 DUIVEN 3 

Issoudun met 2046 DUIVEN 6 

Voor wie deze prachtige bon? 

 

15. Comb. J.P. Hageman & Herman, Vogelwaarde Bon voor een jonge duif op 

afspraak 2022 

Deze combinatie bestaat uit onze sympathieke wethouder, die samen met een oudgediende, Roger 

Herman, al jaren aan de top staat.  

De combinatie legt zich vooral toe op het grote werk, te weten dagfond ,marathon vluchten met 

middag lossing en de zware fond n.l. de ZLU vluchten. Hij heeft hier fantastische duiven voor zitten, 

o.m. vanuit de toppers van Jac. Van den Bosch. 

Ook dit jaar staan JP en Roger hun mannetje en dikwijls in de top 10. Voor de natoer had JP ze nog 

eens scherp gezet en hadden ze wekelijks een kettinguitslag met maar 6 duifjes mee! Top gedaan. 

Maar ook als ze iets schenken is het vaak iets goed, dat hebben veel liefhebbers uit samenspel Oost 

reeds ondervonden. 

Dus hier zeker kans om weer een prachtig duifje te bemachtigen 

 

 

16. Adrie Thijs en Znn., Heikant Bon voor een jonge duif 2022 op afspraak 

De familie Thijs weet al jaren met zijn duiven geweldige prestaties weet neer te zetten. Zij 

spelen alle vluchten, van vitesse tot overnachtfond. En als je voor de duiven van Adri en zijn 

gezin kunt pakken dan weet je dat je vroeg zit. Daar zit een sterk ras van hoge kwaliteit voor 

alle vluchtsoorten. 

Een aantal voorbeelden van hun prachtige uitslagen van dit jaar: 

FONTENAY SUR EU MET 2114 DUIVEN 1, 8, etc  



Chateauroux 421 duiven 5,6,7 etc 

Melun 545 duiven 6,10,12 etc 

Pont st. Maxence 706 duiven 6,12,15 

Chateaudun 565 duiven  7,10,13 etc 

BREUIL LE VERT- MET 622 duiven 1, etc 

Voor wie deze prachtige aanbieding? 

 

17. Guy Feijen, Nieuw-Namen Bon voor jonge duif 2022 op afspraak 

Guy  is een liefhebber die zeer veel kwaliteit heeft zitten op zijn hok. Hij is gespecialiseerd in 

de dagfond en de overnachtfond inclusief ZLU. Guy is ook een man die graag iets goeds 

weggeeft en iemand probeert verder te helpen.   Elk jaar gaat de lat bij Guy weer een stapje 

hoger en dit jaar weer een prachtige provinciale overwinning op Montlucon.      

Enkele andere top-10 noteringen van afgelopen seizoen:                  

Dax 268 duiven 2e 

Chaterauroux 421 duiven 2e 

Bergerac 539 duiven 4,5 

Mont de Marcan 280 duiven 2e 

                                                                                                   

Wie grijpt zijn kans en gaat voor versterking naar Nieuw-Namen? 

 

18. Achiel Mattens, St. Jansteen  Bon voor jonge duif 2022 op afspraak 

Achiel is al vele jaren één van de sterkst spelende liefhebbers van kring Oost afdeling 

Zeeland! Jaarlijks goed voor 1ste prijzen, met daarbij nog vele kopprijzen! Achiel zijn 

voorkeur ligt vooral bij de dagfond en de halve fond vluchten.  

Daarbij heeft hij al vele liefhebbers verder geholpen met een goede duif!  

Dit jaarhad hij een fantastische uitslag op Melun met daarbij de provinciale overwinning:  

Melun 3685 duiven, prijzen: 1, 6, 69, 75, 375, 474, een 100% score met 2 duiven in de top 6!! 

 

Dit soort uitslagen haal Achiel al jaren achtereen, dus liefhebbers, sla je slag! 

 

 



 

19. Wim Kooreman, Kloosterzande, laat jong 2021, zie stamkaart? 

 

Wim is een bekende speler op de overnacht, een echte marathontopper! Zijn bekendheid dankt 

hij aan zijn nationale kampioenschap, zijn nationale overwinning op Narbonne in 2018 en zijn 

vele nationale kopprijzen op de overnachtvluchten.  

En let op, deze nationale kopduiven zijn nog allemaal aanwezig bij Wim en daar heeft hij zijn 

stam mee uitgebouwd.  

Dit jaar o.m.  

Agen 340 duiven 7, 11 etc 

Dax 268 duiven 4, etc 

 

 

Wie slaat zijn slag? 


