Zo’n spreuk van Loesje, zou dat niet mooi op de duivensport kunnen slaan. Na elk jaar, wel of niet
succesvol, gaat het bij de meeste duivencoaches weer kriebelen. Waren mijn prestaties in 2019 goed
genoeg om daar in de toekomst verder mee te gaan? Of moet ik misschien mijn grenzen wat verleggen
en iets nieuws aanschaffen. Allemaal overwegingen die voor ieder erg persoonlijk zullen gaan uitpakken.
Allerlei belangrijke zaken dienen zich nu aan. Moet ik mijn duiven accommodatie aanpassen, moet ik de
portemonnee trekken (met uiteraard grip op de knip). Zoals heel wat duivenmelkers denken over hun
duivensport, zo moet ook een bestuur van een vereniging, in dit geval, een duivensport vereniging bij
zichzelf te rade gaan wat men in het komend seizoen wil aanpakken, vereist het gebouw een likje verf,
kunnen we de algemene kosten van het gebouw nog wel opbrengen. Gaan we alle leden dit jaar iets
extra’s brengen? Wat kunnen we doen om nog wat mensen te enthousiasmeren om duiven te gaan
houden? Momenteel hebben veel verenigingen te maken met het feit dat bestaande leden hun
duivenjas aan de overbekende wilgen hangen. Om nieuwe initiatieven te ontwikkelen zijn goede ideeën
nodig om dit te verwezenlijken. Natuurlijk zit hier ook een kostenplaatje aan. Kortom, allemaal zaken die
te maken hebben met de financiële middelen die een actief duivenmelker en een actief bestuur op het
goede pad kunnen zetten. Een verkoop van jonge duiven en/of bonnen is één van die mogelijkheden om
wat meer financiële armslag te krijgen, zowel voor een vereniging als een duivenliefhebber. Zoals elk
jaar organiseert postduivenvereniging De Voorhouter in het voorjaar een jonge duiven verkoop. Ook nu
weer zijn de sympathisanten van onze vereniging bereid om ons de helpende had toe te steken. Naast
enkel bonnen van overnachtspelers, zijn er zoals gewoonlijk speenklare jonge duifjes op deze verkoop
aanwezig. U ziet wat u koopt en wat u ervoor over heeft. Er zijn genoeg bewijzen dat jonge duiven die op
deze verkoop ter veiling werden aangeboden, een succesvolle carrière maakten. Aan u nu de kans om
die ook te verzilveren. De eindverkoop wordt op 7 maart gehouden in ons clublokaal, Sportlaan 4 te
Voorhout. Bezichtigen van de duiven om 14.00 uur. Aanvang verkoping omstreeks 15.00 uur. De
koopnummers worden ingezet op € 30,-- (mits anders vermeldt) en verhoogd per opbod met € 10,-- Op
onze website kunt u op uw gemak de bonnen bekijken, uw keuze maken en eventueel voorbieden. Het
voorbieden sluit vrijdagavond 6 maart om 22.00 uur.
Hopelijk mogen we u op onze verkoop verwelkomen.

Bon 1

Ton van Klink – Roelofarendsveen
We beginnen meteen met een top schenking van Ton. Op de foto ziet u hoe Ton omgaat met zijn duiven.
Rustig en liefdevol. Ton is een rustige duivencoach die ook afgelopen jaar weer een aantal malen rats
aan de kop speelt. (Ton speelt in het rayon Midden Holland-West) De rassen waarmee Ton speelt zijn
afkomstig van de volgende liefhebbers: Soort duiven overwegend Janssen/v.d. Flaes (Piet v.d. Zwet
Hillegom), gekruist met Hilgersom- Tijssen duiven, al vrienden van 28 jaar geleden! En een enkele goede
van: Coen Lammerts Bert Vork en Peter de Mooy. Ook Jan Nijgh heeft goede duiven van Ton verkregen
en speelt mede daardoor ook aan de kop. Meerdere liefhebbers zijn geslaagd met zijn duiven.
Kampioenschappen in het Rayon: Sprint 11e Onaangewezen en 12e Aangewezen, 17e midfond
onaangewezen, 15e jong Onaangewezen, 4e jong aangewezen

Bon 2

Koos de Best – Voorschoten
Vorig jaar door omstandigheden geen schenking gedaan en nu weer terug aan het front. Niet alleen
weer bij PV De Voorhouter terug maar zeker terug in Samenspel Leiden en Omstreken met
aansprekende prestaties. Koos drukt zijn neus aan het venster. Hij blijft een geduchte tegenstander en is
zeker de kwaadste niet. Rust niet op zijn lauweren. Is altijd in voor iets nieuws. Hij is al een aantal jaren
de medeorganisator van de Classic Leiden en Omstreken en met succes. Een gat in de markt. Heel veel
duivenliefhebbers ondersteunen dit nieuwe initiatief om de duivensport nog aantrekkelijker te maken.
Men wil graag spanning in een concours, Koos en zijn medeorganisatoren geven de duivenliefhebbers
die kans in de Classic. En de duiven… het gaat nog steeds crescendo met Koos zijn duivensport. Koos
doet niet moeilijk, iemand helpen die dat nodig heeft. In 2019 waren zijn jonge duiven in opperbeste
stemming. Hij behaalde in het Samenspel 1e jong onaangewezen in de eredivisie.

Bon 3

Comb. Van Leeuwen - Stompwijk
Het echtpaar Chantal en Eddie van Leeuwen vormen deze combinatie. Eddie is de man van de duiven en
Chantal meer van de paarden. Sinds 2012 beoefenen zij de duivensport serieus. Via Ton Wolvers zijn ze
in het bezit gekomen van klasse duiven vnl. doffers. Zij spelen hoofdzakelijk met duivinnen. ( duiven met
een Oost Europese achtergrond.) Zij ruilen duiven met Gebr. van de Kooy, Wolvers-van Seggelen (
inmiddels Wolvers-van 't Oever). Ook duiven van Joop Groenen uit Ooy bevolken hun hok. Deze
liefhebber en liefhebster spelen zeer goed. In ons rayon vallen ze niet op want ze spelen in een ander
rayon. Als je leest bij wie ze duiven halen dan is de kans op succes heel groot. En dat maken ze dan waar.
Voor het derde jaar schenken ze ons een jonge duif en als men weet wie er voor deze bon gezorgd heeft,
dan weet u dat deze combinatie topduiven onder hun dakpannen heeft. Bekijk de jonge duif maar eens
goed en vel dan uw oordeel.

Bon 4

Jan Nijgh – Rijnsburg
Jan Nijgh is een bijzonder druk baasje. Nooit te beroerd om iemand even uit de brand te helpen. Een
goede bestuurder die zeker niet om een woordje verlegen zit. Naast een vlotte babbel, lijkt het wel of hij
langzamerhand duivenles gaat geven, samen met Sjaan. Hij heeft dan ook bijzonder goed gevlogen met
zijn afstammelingen van o.a. Hilgersom-Tijssen, Ton van Klink en het soort van zijn Kattukse vrienden,
combinatie GSK. (soort van Hilgersom-Thijssen). In zijn vereniging behaalde hij 5 eerste prijzen en door
pech met de klok werd er nog een hogere klassering verspeeld. Zijn “09”,”05”en “10” zijn werkelijk top
duiven. Ook heeft hij het soort van Koen MInderhout uit Koudekerke (Zeeland) op zijn hokken en een
mooi koppeltje van A. v.d. Burg uit Bergschenhoek. Resultaten konden natuurlijk niet uitblijven. Leest u
even mee: Eerste divisie – o.a. Duifkampioen midfond en oud (“05”), 1e midfond aangewezen en
onaangewezen, 9e generaal totaal aangewezen. Het woord is nu aan u.

Bon 5

Comb. Van ’t Oever – van der Laan - Lisse
Op de foto ziet u nog de gekende combinatie Jan en Frans. Hoewel het al bekend was, dat Frans niet
tegen het duivenstof kon, hebben zij reeds vele jaren de Bollenstreek onveilig gemaakt met hun
uitslagen. Toch is nu de kogel door de kerk, Frans moet de duivensport beëindigen. Het gaat helaas niet
meer. Jan heeft lang gezocht naar een compagnon die hetzelfde kon opbrengen als Frans. Dat is
natuurlijk een hele zoektocht geworden, maar niemand paste in zijn straatje. En je weet dan wel hoe het
gaat. Net zoals in het voetbal, slaat de concurrent razendsnel toe en Jan werd, op eigen verzoek,
getransfereerd naar Zwammerdam om in dienst te treden van Ton Wolvers. Hopelijk kan men samen nu
hoge toppen gaan scheren, de mede duivenliefhebbers in Zwammerdam en omgeving kunnen hun borst
nat maken. Naar wat ik heb gehoord, heeft Jan zijn kwekers behouden. Soorten die hen ongelooflijke
successen hebben gebracht. Zijn duivenbestand is opgebouwd met duiven van streekgenoten zoals: Gijs
Noteboom - Rijnsburg, Willem Vink – Noordwijk (gestopt met de duivensport wegens
gezondheidsproblemen), Wim van Harskamp – Sassenheim (ook gestopt), Chris en Ferry Elderbroek, Q.
Dofferhof, D. Nulkes en Zn allen uit Lisse, Koos de Best – Voorschoten, Paul Groeneveld uit Honselersdijk
en F. Ferweda. Jan behaalde in dit seizoen 1e Peronne en 1e Blois en werd 2e jonge duiven aangewezen
in ons Samenspel. Jan schenkt een jonge duif. Hopelijk wordt dit duifje op waarde geschat.

Bon 6

Willem van Oosten - Leiden
Willem van Oosten die door een verbouwing 2 jaar even de duivenjas op zolder heeft gehangen. In 2019
was de verbouwing bij zijn zoon achter de rug en kon hij weer zijn geliefde duivensport herbeginnen. De
rassen die hij momenteel op zijn hok heeft stammen af van Hilgersom-Tijssen, Bart Kroon en Gaston van
de Wouwer. Afgelopen jaar waren de prestaties prima en presteerde hij goed op de eenhoks races. Asduiven wisten hun thuishok op tijd te bereiken. Vooral duiven van Ton Wolvers vallen prima in de
smaak. Een reden te meer om dit jonge duifje goed te bekijken en misschien vliegt het op uw hok
buitengewoon en dat hebt u dan te danken aan Willem van Oosten uit Leiden.

Bon 7

Comb. Van der Kooy – Roelofarendsveen
Jeroen en Mark, twee broers van een drieling schenken al jaren een jonge duif voor PV De Voorhouter.
En wat ze schenken zijn zeer zeker geen verkeerde duifjes. Via deze geste zijn er al wat duifkampioenen
op een hok verzeild. En dat is nogal logisch als men ziet met welke duiven zij spelen. De kolonie bestaat
voornamelijk uit duiven van Ad Schaerlaeckens, van het hok Demely in Moorsele (België) en wat duiven
van oom Willem van de Kooy (Voorhout). Met het samenstellen van de kweekoppels kijkt men ernaar
dat men wel duiven tegen elkaar zet die geschikt zijn voor dezelfde discipline en goed tegen goed.
Jeroen en Mark zijn ooit bij Ad Schaerlaeckens geweest om duiven aan te schaffen. “Hij vertelde toen
dat hij veel last heeft van zijn knieën”. Sinds dat moment van het eerste bezoek, nu 5 jaar geleden,
helpen zij Ad twee keer per jaar met het schoonmaken van zijn hokken. “We krijgen van Ad dan ook wel
eitjes of jongen, ook uit zijn betere koppels”. In zijn logboek schrijft Ad regelmatig over de broers. In
2019 werden zij in Rayon Midden van de afdeling 2e jong onaangewezen en 5e jong aangewezen,
tweede beste jonge duif van WHZB-TBOTB. Vaak zijn ze ook, zoals bijna elk seizoen, te lezen in het
sportblad Het Spoor. Niet via een advertentie maar door hun hoge prijspercentages. Voor wie dit
toppertje in spé?

Bon 8

Ger van Riek – Hillegom
Hier een bon van een pur sang overnachtspeler. Ger, een bedachtzame liefhebber en een zogenaamde
herintreder is iemand die nadenkt over de duivensport in zijn algemeenheid. Hoe kunnen we de
duivensport weer op de kaart zetten, zodat dit nationale erfgoed niet teloorgaat? Een behoorlijk lang
epistel over de duivensport stuurde hij naar AS en die plaatste het op zijn logboek onder het motto “een
interessant artikel. Lees het met aandacht”. Overal waar het maar kan, is hij leergierig en leesgierig. Zo
benoemde hij onze website als “Los van het bovenstaande ... herhaal ik wat ik eerder schreef ... dat jullie
vereniging, in veel opzichten, een voorbeeld is voor velen! “’t Is altijd leuk om een compliment in
ontvangst te nemen. In 2018 deden zijn duiven het niet zo goed als dat jaar tevoren. Langzamerhand
kreeg hij ze wat beter bij thuiskomst. In 2019 ging het weer ouderwets. De rassen die bij hem op het hok
deze prestaties verwezenlijken zijn : Jan Polder - Middelharnis, Jan Roeloffs - Alkmaar, Nico Volkens Bergen en Vollebregt - Wassenaar. Ieder wist weer dat Ger geen kraaien op de overnacht meegeeft. In
het NIC in Noordwijkerhout wist hij een eerste te spelen. Ger koppelt de vliegduiven 14 maart en dan
zijn de jongen +/- 10 mei speenklaar. De koper mag hier een jong komen uitzoeken uit +/- 20 jonge
duiven (de een nog mooier dan de ander Wie kan Ger blij maken met een jonge duif?

Bon 9

W. Steenvoorden & Zoon – Noordwijk
Deze vader en zoon combinatie uit het Noortukse zet vanaf een nieuw seizoen er meteen de sokken in.
Geen getreuzel maar van acquit af de concurrentie laten weten dat het de Steenvoordens menens is. De
prijspercentages laten ze in het begin gewoon uit hun mouw rollen. Niet één duif op tijd maar
verschillende kop-duiven vallen op de antenne. Driekwart van hun ingekorfde duiven in de uitslag is
meer regel dan uitzondering. Deze mannen uit Noordwijk die niet bang zijn voor een beetje
concurrenten. Hoe groter de tegenstanders hoe meer we ons best moeten doen. En dat is de goede
spirit. En in PV Steeds Sneller zitten grote inkorvers en die ook nog hard met hun duiven vliegen. Ook op
medisch gebied zetten ze hun beste beentje voor om de duiven gezond aan de start te krijgen. In 2019
waren ze verschillende keren met wat duivenmest bij PV De Voorhouter, waar de dierenarts één keer
per maand haar spreekuur hield. Kortom, pure professionals. Voor wie deze beloftevolle jonge duif?

Bon 10

Piet van der Hulst-Wiranda – Voorhout
Een lid van PV De Voorhouter. Natuurlijk kan Piet niet achterblijven. Ook hij schenkt voor de vereniging
een jonge duif. Piet blijft ook maar steeds uitkijken naar soort dat hem nog meer vooruit kan brengen.
De duiven van Piet komen juist naar voren als de afstand wat verder wordt en de omstandigheden wat
zwaarder zijn. Hij is wars van stambomen, ze moeten vroeg vliegen, de rest is flauwekul. Heeft o.a. het
soort van Willem & Ria van de Kooy en zijn laatst bijgehaalde duiven zijn van de Gebr. van de Kooy uit
Roelofarendsveen. Ook duivenliefhebbers die het goede soort onder de pannen hebben. Zelf heeft Piet
het altijd over zijn boerenduiven, maar dat is beslist niet waar. De duiven komen bijna altijd thuis. Goed
africhten is zijn devies en niet te kinderachtig zijn. Ik moet er volgend jaar ook nog op kunnen
vertrouwen. Niet dat zij bij de minste of geringste tegenslag op het veld van eer achterblijven. In 2019
besloot Piet alleen met de doffers te vliegen. Helaas was het resultaat niet om naar huis te schrijven,
zeker hetgeen wat Piet gewend was. In 2020 gaan de doffers en de duivinnen allebei de baan op. We
zullen zien of Piet weer op niveau terug kan komen. U zult niet teleurgesteld worden als u deze jonge
duif koopt.

Bon 11

Theo Onderwater – Lisse
Theo, een man die elk jaar verbazingwekkende uitslagen tevoorschijn tovert. Misschien kun je hem wel
de tovenaar van Lisse gaan noemen. Vorig jaar zijn topper verkocht en hopla, Theo tovert uit zijn hoge
hoed (of moet ik zeggen klak) weer nieuwe toppers. Hij rijgt successen aan elkaar zoals een jong kind
een kralenketting fabriceert. Niet alleen in de Bollenstreek valt zijn sterke spel op, ook in groter verband
afdeling en Nationaal schittert Theo. Nogal logisch dat zijn geschonken bonnen als een tierelier lopen.
Wat moet je een koper geven die een behoorlijk bedrag neerlegt voor een nazaat van dit tovenaars
adres. Theo heeft één voordeel je krijgt natuurlijk niet het inzicht, gevoel wat hij aan zijn duiven geeft of
doet mee. Dat is zijn tovenaars geheim. In 2019 vlogen de duiven van Theo in ons samenspel eerste
prijzen vanuit Argenton, Issoudun, Vierzon. Geen waai vluchten, maar echte vluchten voor super duiven
en laat Theo die nu net bezitten. In het Samenspel was Theo goed voor 11 kampioenschappen,
waaronder 4e generaal totaal onaangewezen, 2e generaal totaal aangewezen,6e generaal snelheid
onaangewezen, 1e generaal snelheid, aangewezen, 2e vitesse aangewezen, 2e midfond aangewezen, 2e
dagfond onaangewezen, 1e dagfond aangewezen, Duifkampioen dagfond NL 17-1217615, 4e totaal oud
onaangewezen, 2e totaal oud aangewezen. . Dus wilt u ook sterk voor de dag komen, Theo zal u
geweldig helpen. Het is een bon want Theo gaat altijd eerst wat vitamientjes tanken in de zon. Een
aanrader.

Bon 12

Ton Karper – Voorschoten
Deze liefhebber mogen we voor de tweede keer op onze verkoping vermelden. Onbekend maar zeker
niet onbemind. Twee seizoenen geleden behaalde hij maar liefst twee overwinningen in ons samenspel.
Dan moet je wel een top liefhebber zijn. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je de namen leest van de
liefhebbers waar hij duiven van op zijn hok heeft. Duiven van Freek van Os, Koos de Best, Ton van
Wissen en de laatste aanwinsten zijn o.a. van Duivenbode-Bekooy, Ronald Lobee en André Witteveen.
Liefhebbers waar je wel om een boodschap kunt komen. Naast deze sportieve hoogtepunten schijnen de
duiven van The Flying Dutchman ook bijzonder mooi te zijn. Ook hij koopt wel eens een duifje op de
Classic en heeft daar dan behoorlijk succes mee. Dus hij heeft de duivensport behoorlijk in zijn vingers.
Zo te zien op de foto lijkt het een rustige man. Waarschijnlijk geen poeha figuur maar gewoon in de
uitslag laten zien dat je er bent. Het moet wel gek lopen dat hij in 2020 zich niet weer aan het venster
klopt. Zeker gezien het materiaal wat hij op zijn hokken heeft.

Bon 13

Peter Hartevelt – Rijnsburg
Voor u bon 13, beslist geen ongeluksbon. Een top bon en waarschijnlijk een top duifje. De zingende
duivenmelker Peter had afgelopen seizoen een schitterend duivenjaar. Het kon bijna niet op. Een kleine
opsomming van zijn gewonnen kampioenschappen van het samenspel. (toptien noteringen) 5e generaal
totaal onaangewezen, 3e generaal totaal aangewezen, 7e generaal snelheid, 5e totaal oud
onaangewezen, 4e totaal aangewezen.. Zomaar een greep uit zijn gewonnen kampioenschappen. In
rayon West was hij ijzersterk met o.a. 1e aangewezen sprint, 2e duifkampioen sprint, 1e sprint zondag,
1e aangewezen dagfond. Hoe hij op de wedvluchten speelde, is u natuurlijk al lang opgevallen. Hij laat
met recht zijn concurrenten een toontje lager zingen, letterlijk en figuurlijk. Hij behaalt al dit moois met
afstammelingen van Ineke en Adrie van Rhee uit Alblasserdam. Al sinds jaar en dag behoort Adrie tot de
kampioenen van Nederland. Meermaals besloot hij de kolonie van de hand te doen en de concurrent
dacht eindelijk van hem af te zijn. Mis poes, keer op keer stond hij binnen de kortste tijd weer aan de
top. Veel spelers konden op hun klompen aanvoelen dat ze hier moesten zijn voor hele goede duiven.
Ook Peter had deze gedachte. Daar moet ik zijn. En de resultaten geven hem gelijk. Wilt u komend
seizoen ook een deuntje mee fluiten of zingen op de kortere afstanden, hier is uw kans.

Bon 14

Piet Angevaare – Voorhout
Het lijkt wel sinds Piet heeft gezegd “het wordt me allemaal te veel, ik stop er maar mee, met de
duivensport” gaan zijn duiven steeds harder vliegen. Is dit een stille hint van de duiven aan Piet? Hij zou
al meerdere keren zijn gestopt maar hij kan het gelukkig niet laten. Piet is altijd al een druk baasje
geweest. Het woord vrijwilliger kent voor Piet geen geheimen. Hij helpt waar hij maar kan. Piet heeft al
tientallen jaren duiven en weet elk seizoen wel eens van voren te vlammen. Zo ook in 2019, hij wint in
het Samenspel 1e Quievrain. Ook in 2018 wint hij de eerste vanuit Duffel. Die heeft Piet maar mooi op
zijn palmares staan. En passant wint hij ook nog even een kampioenschap jonge duiven in het Samenspel
Leiden namelijk de 5e aangewezen. Piet heeft een goed hok met duiven en vooral met de jonge duiven
kan hij flink uithalen. Bewijs dat de klasse er zit. Aan u de kans om het er ook uit te halen!!

Bon 15

Combinatie Wolvers-van ‘t Oever - Zwammerdam
Hier een jonge duif van een combinatie die dit jaar nog maar net in de steigers staat. Was Ton al in
combinatie gestart met van Seggelen en in 2019 met de heer Lin ( zoon van…). In 2020 heeft Ton een top
transfer bewerkstelligd. Niemand minder dan Jan van ’t Oever is nu de man , die samen met Ton, hoopt
de concurrentie te laten sidderen. Ton bezit een ultra modern duivenhok, zeg maar een paleisje, voor
zijn duiven. Veel zaken zijn geautomatiseerd, niets wordt dan ook aan het toeval overgelaten. Ook wat
betreft de duiven heeft Ton flink geïnvesteerd. Top afstammelingen van o.a. Gerard en Bas Verkerk,
duiven van Willem van de Kooy bevolken zijn hokken. En in de persoon van topmelker Jan, zal hij
proberen bij te lijven bij de grote concurrenten bijv. Verkerk en Willem de Bruijn. Deze sympathisant
van PV De Voorhouter schenkt ook ons jaarlijks een jonge duif. Een duif die altijd behoorlijk in de smaak
valt. Ook dit jaar kunt u meedoen om deze jonge duif te bemachtigen.

Bon 16

Sjors van der Hulst-Wiranda – Voorhout
Sjors en duivenkameraad Hennie Koelewijn timmeren al een aantal jaren goed aan de weg v.w.b. de
overnachtfond. Je kunt rustig zeggen dat zij de onbetwiste sterkste overnachtspelers van de Bollenstreek
zijn. Duiven komen als aan een touwtje naar huis. Niet normaal meer. De duiven van Sjors vliegen
vanuit Bergerac de eerste prijs (21 mee - 13 prijs). Ook werd de eerste prijs behaalt vanaf Bordeaux (8
mee – 7 prijs) En dit is dan nog maar een kleine opsomming van de prestaties van Sjors. In het samenspel
Leiden behaalt hij 4e overnachtfond onaangewezen en 2e overnachtfond aangewezen. Lust u nog
peultjes. Sjors schenkt uit zijn geweldige duivenstam een bon die u later bij hem moet verzilveren. Sjors
is net als zijn vader niet moeilijk, mits je zelf ook gewoon doet. Gewoon fijne hardwerkende mensen. De
duiven waar men zulke prestaties aaneenrijgt zijn o.a. het soort van Jan Selhorst en Hennie Koelewijn.
Daarnaast heeft hij ook nog het soort van Harrie en Roger Wijnands uit Maastricht. Sjors zit ook niet stil
en heeft wat vers bloed aangeschaft. Houd Sjors, Sandra en Hennie in 2020 goed in de gaten. Zij zijn het
te kloppen team!!

Bon 17

Siem Berkhey – Katwijk
Ook Siem is weer paraat op onze jonge duiven verkoop. Siem is geen moeilijke man, doet niet zo moeilijk
en probeert een goede duif te schenken. Deze foto waarop hij poseert is al wat ouder. Momenteel is hij
natuurlijk veel knapper. Zijn duiven heeft hij niet van de minsten. Siem behaalt de prestaties met o.a.
het soort van AS, Pieter Veenstra, Leo van Rijn . Dat zijn namen waar je je vingers bij kunt aflikken.
Mensen die echt in de duivensport thuis zijn, weten dat je met deze soorten nauwelijks mis kunt
schieten. Een kwestie van tijd eer de resultaten komen. Je moet elkaar helpen bij een tanende
belangstelling voor de duivensport. Dat kan alleen met het schenken van een jonge duif waar muziek in
zit, volgens Siem. En zo is het maar net! Komen er prestaties kan komt ook de interesse voor de
duivensport weer terug!! Siem behaalde in 2019 in het Samenspel de volgende kampioenschappen: 8e
generaal totaal onaangewezen, 3e jong onaangewezen, 5e jong aangewezen. Bekijk de jonge duif goed
en bepaal daarna maar de waarde voor u.

Bon 18

Jan Hoogenboom – Sassenheim
Jan Hoogenboom, voorzitter van onze Sassenheimse zustervereniging, is eigenlijk van alle markten thuis.
Weet er een goede duif uit te vissen, weet hoe hij met zijn duiven aan de top moet spelen, verzorgde en
passant ook nog de duiven van Herman van Schie en deed dat voortreffelijk. Helaas is Herman van Schie
ons ontvallen, dus Jan heeft iets meer tijd voor... hopelijk zichzelf. Hij wil het immers elk jaar winnen van
Willem en Ria van de Kooy. Misschien gaat het in 2020 lukken. Is ondertussen voorzitter van ons
samenspel geworden. O ja, hij werd afgelopen jaar kampioen Generaal van zijn sterke vereniging. Is ook
nooit te beroerd om voor onze vereniging een jonge duif te schenken. En let op. De duiven van Jan zijn
zeer gewild. Logisch want Jan heeft geen “rommel” op zijn hokken. Jan heeft maar 11 vliegkoppeltjes.
Zijn hokbestand is opgebouwd met duiven van Giel Vervaart uit Oudenbosch, Danny de Voogd uit
Yerseke en de Heremans duiven van Gijs Fluijter uit Badhoevedorp. In 2019 speelde Jan een eerste
vanuit Peronne, een duif uit het soort van zijn Poolse vriend Robert. Helaas is hij vorig jaar zijn topduivin
en stammoeder Agnes op een natoer vlucht verspeeld. Jan denkt er waarschijnlijk nog met weemoed
aan terug. Van deze aankoop zult u geen spijt krijgen. Als u wilt, kunt u er ook nog gratis advies bij
krijgen. Zo is Jan dan ook wel. Ontzettend veel duivenliefhebbers zijn goed met de duiven Jan. Vaak lees
je in de afstamming zijn naam. Dus waarom zou dat bij u niet lukken?

Bon 19

Comb. Kerpershoek-van Wijk – Katwijk
De man-vrouw combinatie uit Katwijk of misschien liever gezegd de vrouw-man combinatie schenkt ook
een jonge duif voor PV De Voorhouter. Aan het stralend gezicht van Sijna kun je wel zien dat ze in hun
nopjes waren met hun overwinning vanuit Quievrain. Het is natuurlijk niet zo dat je bijna elke week een
eerste vliegt. De combinatie A. Kerpershoek & Sijna van Wijk behaalde de overwinning met de 18 –
5122829 in het Samenspel Leiden tegen ruim 2800 duiven tegen een snelheid van 1219 meter. Deze
combinatie bestaat sinds 2004 uit het echtpaar Aad Kerpershoek en Sijna van Wijk uit Katwijk aan Zee.
Vanaf zijn kinderjaren vloog Aad samen met zijn vader en zijn broers met duiven. In 1992 ging Aad
verder met zijn zoon en nu dus verder met Sijna. Zij is verzot op de duiven en de duivensport. De
winnende duif vertoont de bloedlijnen van het soort Willem Vink en Zn uit Noordwijk maal Ad
Schaerlaeckens. Ook lees ik het soort van Gebr. Nijgh uit Katwijk en hun eigen soort (De Texel, hun
stamvader). In rayon West waren zij winnaar van 2e duifkampioen dagfond. Op elk hok bevinden zich
goede duiven, waarom zou dit geen goede kunnen zijn?

Bon 20

Comb. Van Delft-Driebergen – Rijnsburg
Hier een jonge duif van een top combinatie uit Rijnsburg, Peter van Delft en André Driebergen. Wat deze
beide mannen de afgelopen jaren hebben gepresteerd, spreekt tot ieders verbeelding. Geweldige
prestaties op de wedvluchten. Zij rijgen de vroege prijzen aan elkaar alsof het hun geen moeite kost.
Maar je kunt alleen maar deze prestaties behalen door meer dan 100 % inzet, zeker als je liefhebber
bent van een bepaalde hoeveelheid duiven. Zie ze maar gezond te houden. Eigenlijk hoef ik hier hun
visitekaartje niet af te geven. Vraagt u maar eens in hun vereniging Steeds Sneller uit Noordwijk hoe ze
hier te keer gaan. Zij doen de naam van hun vereniging alle eer aan snel, sneller, snelst. Vaak is er geen
kruid tegen gewassen. In 2019 behaalden zij een dubbele overwinning vanuit Menen. Als je de
afstamming van deze twee duiven bekijkt, weet je meteen dat de combinatie nooit stil zit v.w.b.nieuwe
aanwas. De winnaar heeft bloede in de aderen stromen van Hilgersom-Thijssen uit Stompwijk en Chris
Koring en Peter de Mooy. De tweede prijs stamt af van duiven van Willem Vink en Zoon. Allemaal
topliefhebbers. Als je hier goede over nadenkt is het eigenlijk toch wel heel knap als in de winter het
merendeel van de beste duiven wordt doodgebeten en je in 2019 alweer meedoet voor de vroege
prijzen. Een combinatie met heel veel klasse op het hok. Kampioenschappen in het Samenspel? Derde
Generaal totaal onaangewezen, Vierde generaal totaal Aangewezen, eerste vitesse aangewezen, derde
jong onaangewezen. Moet ik nog meer schrijven? Nee, toch!!

Bon 21

Ton van Wissen – Voorschoten
Ton, een duivenliefhebber pur sang. Al tientallen jaren laat hij zien hoe je met duiven moet spelen en
vroeg ook. Ton, een aimabele duivencoach, is nooit te beroerd om een bon of jonge duif te schenken
voor onze vereniging. Als voorzitter van zijn eigen vereniging weet hij dat het gaat om een kleine en
knusse vereniging in stand te houden. Overal lees je (o.a. A.S, Willem de Bruijn) dat wanneer er een
duivenclub verdwijnt uit een dorp of stad er nooit meer één terugkomt en daardoor ook geen nieuwe
leden meer trekt. Naast zijn voorzitterschap kan Ton ook geweldige prestaties voorleggen. Zo ook in
2019. Eerste prijzen werden er verdiend in het Samenspel vanuit Quievrain, Lennik, nogmaals Lennik en
voor de verandering nogmaals en dit werd een dubbele overwinning vanuit Lennik. Het behoeft geen
verwondering te wekken dat hij ook in de prijzen viel bij de kampioenschappen van het Samenspel. De
voornaamste: 2e generaal onaangewezen snelheid, 2e generaal snelheid aangewezen, Keizer generaal
snelheid, 1e natour, 2e vitesse onaangewezen. Ton speelt zijn duiven op de klassieke manier met doffers
op weduwschap waarvan de duivin thuis is. Er staat een totale accommodatie van 13 meter. Wie vooruit
wil komen in de duivensport, dit is een echte aanrader.

Bon 22

Comb Wim en Ria van de Kooy – Voorhout
Lest, best??? Een jonge duif geschonken door de kampioen-generaal van PV De Voorhouter namelijk
Wim en Ria van de Kooy. Wat zijn in 2019 hebben gepresteerd grenst aan het fenomenale. Als je de
prestaties moet opschrijven wordt dat bijna misschien een heel boekje. Niet alleen regionaal, maar ook
op rayon, afdelings- en nationaalniveau. Op regionaal niveau werd dit echtpaar o.a. Keizer Generaal, 1e
generaal totaal aangewezen en onaangewezen, 1e generaal snelheid onaangewezen, 3e generaal
snelheid aangewezen, 1e dagfond onaangewezen, 2e dagfond aangewezen,1e totaal oud aangewezen en
onaangewezen, 1e jong aangewezen, 2e jong onaangewezen …. In de afdeling rayon West ook maar een
korte opsomming: 2e sprint onaangewezen,2e sprint zondag onaangewezen,3e midfond onaangewezen,
1e dagfond onaangewezen,1e dagfond zondag onaangewezen, 4e jonge duiven onaangewezen, 1e jong
aangewezen enz. Op afdelingsniveau 5e dagfond onaangewezen, enz. En als klap op de vuurpijl TWEEDE
BESTE LIEFHEBBER VAN NEDERLAND...........wie lust er nog peultjes??O ja, Wim en Ria vlogen eerste
prijzen vanuit Vierzon en Peronne. Wat moet je er nog meer overschrijven dan een droge opsomming
van de resultaten. Ria is degene die de jonge duiven onder haar hoede heeft ( Wim mag het hok
schoonmaken) en dat gaat bijzonder goed. Liefkozend en aaiend, spelend met haar duifjes. Nogal logisch
dat Wim jaloers is. Wim daarentegen zwaait de scepter over de oude duiven. Bijna elke vlucht vallen de
duiven alsof ze op de hoek van de straat zijn gelost. Dat Wim en Ria daardoor ook hoge ogen hebben
gegooid in het Samenspel behoeft geen verwondering te wekken. Veel duivencoaches spelen geweldig
met nakomelingen van dit hok. Daarom zijn de duiven van Wim en Ria erg gewild. In de jaren ’70 werden
bij Dick Postma uit de lijn “Merckx”en “Raket” duiven gehaald en nog steeds lopen deze lijnen als een
rode draad door de huidige stam. In 1994 werd er bij Vincent Vork – Noorden een ronde jonge duiven
gekocht. Vincent schakelde over naar de grote fond. Deze jongen kwamen uit duiven van o.a. Borgmans
en Nelis van de Pol. Uit deze duiven werd ook de stamvader van zijn hok gekweekt. “The Godfather”.
Deze doffer heeft voor vitesse t/m fond 1e prijzen voortgebracht en dat doet zijn stam nog steeds. Rond
2000 werd er versterking gehaald bij Harry Pen uit Leiden. In 2007 werden er duiven aangeschaft bij Jan
Duijn uit Enschede, datzelfde jaar werd bij Eyerkamp aangeklopt en verhuisden er kinderen uit “dochter
Euro” Heremans-Ceusters. De laatste versterkingen zijn gehaald bij Willem Vink uit Noordwijk en Dick
Postma uit Leeuwarden (Gaby Vandenabeele.) Willem Vink en Zoon zijn wegens gezondheids problemen
gestopt met de duivensport en de meeste kwekers zijn verhuisd naar de hokken van Ria en Wim. Met
deze lijnen zijn Wim en Ria goed geslaagd en vormen de basis. Ook worden er jaarlijks duiven geruild
met zijn neven Mark en Jeroen van de Kooy uit Roelofarendsveen. Heel veel duivenliefhebbers succes
met hun duiven o.a. Theo Onderwater, in het Spoor nummer 5, 2020 zag ik ook de naam van Willem
staan bij een liefhebber, ook in de Bollenstreek zijn er talloze liefhebbers die slagen met hun duiven. Als
u ook in kampioensstijl wil vliegen dan is hier uw kans.

Allemaal veel succes met de door u aangeschafte jonge duiven of bon.

