
2022:  

W. van Teefelen & Zn, Wamel  

Wonnen de 1e in de afdeling 8 vanuit Nanteuil 5809 duiven, dit gekweekt uit een duivin afkomstig van ons 

hok.  

 

Joep Bodelier, Apeldoorn 

Goede vrienden Joep en zijn vrouw Mieke hebben een tijdje terug een aantal jongen van ons gehad omdat ze 

nogal pech hadden de laatste jaren. En wat is er dan mooier dat ze er mee presteren, zo won de “653” in 2022 

o.a. 1. Menen 530 d, 1. Bierges 108 d, (2. Regio NO tegen 3.270 d) en verder 6.-7.-7.-9.-11.-11. In de club een 

“vaste” waarde dus. 

 

Henk van Hal, Gendt.  

Al jaren is Henk van de te kloppen mannen binnen onze eigen vereniging en samenspel, met de “003” heeft hij 

een “goudklompje” in handen deze top duivin is geweekt uit een duivin rechtstreeks van ons hok en won in 2022 

o.a.: 3. Asduif Generaal Snelheid Vlieggebied Zuid Oost Afdeling 8 (450 leden) won in 2022 17 prijzen met 

o.a. 5.-1.406 d, 12.-1.450 d, 36.-2.328 d, 49.-3.019 d, 60.-1.084 d, 69.-2.819 d, etc. 

 

In de jaren hiervoor won ze o.a. ook al: 1. Tienen 295 d, 2. Morlincourt 266 d, 3. Niergnies 167 d, 4. Chimay 

1.083 d, 17. Chimay 3.277 d en nog veel meer.  

 

Abele Dijkstra, Kollom 

Won meerdere kopprijzen met zijn “Geurtz 200”, een rechtstreeks jong uit Haalderen uit “LINUS I”, W. & F 

Ebben x “Meaux 574”, 5. NPO Meaux….. hij was in 2022 3x zijn 1e duif met diverse kopprijzen tot gevolg. 

 

Gebr. De Haan, Wijchen 

Haalde in 2022 op een bon 2 jonge duiven die beide een paar keer hebben laten zien uit het juiste hout te zijn 

gesneden: “De 999”, gekweekt uit “Rene 214” x “16-364”, W. & F. Ebben won o.a. 25. Tienen 1.755 d.  

en een 5e op Dizy le Gros in de club.  

 

Toon Blom, Meteren 

Toon heeft in 2022 een 5 tal koppels te leen gehad om jonge uit te kweken om zo een “vernieuwde start” te 

maken naast zijn huidige duivenbestand…. En niet zonder succes met enkele mooie resultaten tot gevolg zoals: 

Banteux 23 mee 15 pr…. 15-33-66-81-85-86-97-99 tegen 1.272 d. en op andere vluchten ook: 

30 mee 23 pr, 24 mee 17 pr, etc. Het plezier is er weer en hopelijk gaan ze het ook doen in de toekomst.  

 

J. Doldersum & Zn, Almelo  

Met nazaten van “Super 344”, top dochter “Special Veenstra 364”, werd er wederom geweldig gepresteerd in 

2022. Na vorig jaar beste liefhebber van Nederland te zijn geworden. 

 

Jaap en Emmy Sietses, Enkhuizen 

NPO Winnaars in 2022!! En het bijhuis van W. Geurtz & Zn…. Jaarlijks weten ze diverse vluchten geweldig te 

presteren en ook dit jaar weer met 90% Geurtz duiven op het hok!  

 

Taiwan / China 

Ook dit jaar hebben diverse nazaten van ons hok een aandeel gehad in de zgn. “OLR – Races” in China / Taiwan! 

Wederom uit onze gekende lijnen.  

 

2021:  

J. Doldersum & Zn, Almelo (2021)  

De beste liefhebbers WHZB van Nederland 2021, hadden de 1. & 6. Nat. Asduif Midfond De Allerbeste 2021 

en de 5e en 10e Nationale Asduif Jong gekweekt uit de lijn van onze stamdoffer  “Special Veenstra 364”.  

 

J. Doldersum & Zn, Almelo (18-09-2021) 

6. in OLR Algarve Portugal nazaat “Special 344”, dochter stamdoffer “Special Veenstra 364”.  

Heeft dezelfde moeder als de winnaar van 2020.  

 



Henk van Hal, Gendt. (14-09-2021) 

Clubgenoot Henk v. Hal heeft met zijn “003” een 14e Generale Asduif in de CC. Deze “003” is geboren uit een 

duivin van ons hok. 

 

Jaap en Emmy Sietses, Enkhuizen (14-09-2021) 

7e en 8e NPO Noord met 100% W. Geurtz & Zn en 1. Duifkampioen Midfond Jong met de 431 ook een 100% 

Geurtz duif. Daarnaast 1e duifkampioen Generaal in club en CC met de “103” ook een 100% Geurtz.  

 

J. Doldersum & Zn, Almelo (14-08-2021) 

1. Prov. Beek en Donk 10.736 d. gekweekt uit nazaten “Special 344” dochter stamdoffer “Special Veenstra 364”.  

 

Jaap en Emmy Sietses, Enkhuizen (31-07-2021) 

Met wederom een nazaat uit onze duiven vliegen zij een 1e in Kring 2a tegen 1.111 d.  

 

Michel Terlouw, Moordrecht (21-06-2021) 

Heeft met zijn jaarling “104”, aan moederskant zit “Geurtz bloed” in, deze topper wint in 4 weken tijd,  

90e Afdeling 5 tegen 17.448 (541 km), 26e Afdeling 5 tegen 26.514 (379 km), 13e Afdeling 5 tegen 10.850  

(591 km) en een 17e Afdeling 5 tegen 11.257 (559 km).  

 

J. Doldersum & Zn, Almelo  

4. Prov. Disy le Gros 11.409 d, gekweekt uit nazaten “Special 344”, dochter stamdoffer “Special Veenstra 364”.  

 

Jaap en Emmy Sietses, Enkhuizen (25-05-2021)  

Vlogen op Fontenay een 71e NPO tegen 7.452 duiven, goed voor een 15e NPO Noord tegen 2.777 d, 

3e in Kring 2a tegen 1.329 d. en een 1e in de club tegen 128 d.  

 

S. de Bruin, Kollum (08-05-2021)  

Een paar weken terug won Sipke de Bruijn ook al een 1e tegen 510 dv, met de "084". Deze keer  

is het de beurt aan zijn nestmaat "085" die wint de 1e tegen 506 dv (ook goed voor een 10e-3812 dv en 74e 

van afdeling 11 tegen 18.277 dv), het mooiste aan het verhaal is dat Sipke 

4 jonge kweekte uit dit koppel (1 vloog zich helaas dood) en de 3e die er nog zit is de "066" en 

dat is op het moment  zijn constanste duif en won achter de winnaar de 3e in de club tegen 506 dv (ook nog 

goed voor een 39e tegen 3812 dv).  

 

A. Houmes & Zn, Middelburg (08-05-2021) 

Onze vrienden uit Zeeland zijn lekker bezig zo pakte ze de provenciale overwinning vanuit  

Fontenay (378 km) tegen zo'n 9000 dv en ook een rechtstreekse van ons hok genaamd "Simone" 

(19-632) was weer mooi op tijd en werd geklokt als 4e duif oftewel een 84e van 1909 dv.  

gekweekt uit "Zoon Fidel", W. & F. Ebben x "Dgt. Super 283", Th. Medze. 

 

Joep Bodelier, Apeldoorn (24-04-2021) 

Joep (en zijn vrouw Mieke) zijn al jaren goede vrienden van ons en in het verleden hebben wij  

al de nodige successen mogen behalen met duiven verkregen via Joep en Mieke w.o. de "10-959" een originele 

Hans & Evert Jan Eijerkamp duivin, wat later onze stamduivin werd. Helaas lukte het de laatste jaren niet zo met 

de jonge in Apeldoorn en hebben wij een aantal jonge gekweekt voor hen, een van deze jonge vliegt op de 2e 

vlucht van 2021 een 1e Bierges tegen 265 dv wat een 28e in de regio betekende tegen 5997 duiven, 

  

Henk v. Hal, Gendt (24-04-2021) 

In 2019 meldde we al het volgende over de "003"  

- 1e Tienen CC Lingewaard 295 dv. (76e Regio 1908 dv) 

- 2e Morlincourt Kring 266 dv. ( 1e club 65 dv, 75e NPO Zuid 1911 dv) 

- 3e Niergnies CC Lingewaard 167 dv. (4e Kring 411 dv, 11e Regio 1101 dv) 

De moeder van dit jong is een dochter uit "Zoon Esmee" Tj. & J. Elzinga (14-381) en is geboren 

op ons hok. 

 

In 2020 werden ook nog de nodige mooie prestaties behaald en ook in 2021 is de "003" weer  



van de partij namelijk met een 2e in de club, 4e in cc Lingewaard tegen 1083 dv en een 17e in de  kring 

tegen 3277 dv vanuit Chimay (2e vitesse vlucht)  

 

S. de Bruin, Kollum (24-04-2021) 

Via vriend Abele Dijkstra kwam Sipke de Bruin bij ons en werd hij eigenaar van de "15-387", waarover wij al 

eerder vertelde, vader van 7 verschillende eerste prijswinnaars en inmiddels weer terug op ons hok. Maar in de 

tussentijd verhuisde er nog meer duiven naar Kollum waaronder een jong uit "Mertens 769" x "Dochter Super 

283", dit jong heeft hij toen van ons kado erbij gekregen en dat maakt het des te leuker dat hieruit een jaarling 

de 1e Heusden-Zolder wint tegen 510 duiven en de 27e tegen 4025 duiven.  

  

A. Houmes & Zn, Middelburg  

Ja, daar zijn ze weer onze vrienden en nationale toppers uit Middelburg, Opa, zoon en kleinzoon staan bekend 

om de top uitslagen op de dagfond maar ook in 2021 staan ze gelijk hun mannetje op de 1e vlucht van 2021 en 

gelijk kregen we een leuk bericht van zoon Erwin, 2 originele "Geurtz" duiven wisten zich al leuk te klasseren met 

een 93e (19-637) en 139e (19-632) tegen 3301 dv. "Rakker 637", werd vorig jaar als laat jong van 2019 ook al 

10e Prov. Asduif van Zeeland op de midfond dus hopelijk kan deze lijn worden doorgezet.   

 

2020:  

Freek Wagenaar (26-09-2020) 

Freek speelt alleen met jonge duiven en hoe... hij wint met 2 nestliggers "457" & 458"... 3x teletekst! 

1. Afd. 8 Noord Morlincourt 4.365 d. (458)  

2. Afd. 8 Noord Laon 5.485 d. (457)  

4. Afd. 8 Noord Nanteuil 3.651 d. (458)  

In deze duiven komen we de "16-084" tegen dit is een directe dochter uit onze topkweker "13-250", 

"Broer Celena", H. & E.J. Eijerkamp x stamduivin "10-959", H. & E.J. Eijerkamp. 

 

Enrico Doldersum (26-09-2020)  

Wint met nazaten van de door ons gekweekte "Special 344", (directe dochter Stamdoffer "Special Veenstra 

364") die al eerder de 1e-2e-7e-7e NPO & 1e Asduif Afd. 9 Jong gaf. Nu was het 8e & 11e Afd. 9 Quievrain 

12.384 d. en 16e Afd. 9 Dizy le Groz 10.198 d. en de Auto winnaar Halve Finale OLR Portugal 2020.  

 

Timco v.d. Berg (25-07-2020)  

Top duivin "Oma Mientje" flikt het weer na al een 2e Teletekst Noord Afd. 8 

vanuit Soissons tegen 9748 dv en een 2e tegen ruim 25.000 dv, pakt ze deze keer de 18e in de afdeling 

tegen 10.321 dv. Deze duivin is gekweekt uit een rechtstreekse duif van ons hok (Heremans lijnen)  

 

A. Houmes & Zn (25-07-2020)  

"Rakker 637" was wederom van de partij deze keer vanuit Orleans won deze late jonge van 2019  

de 45e Provinciaal tegen 2924 dv in afd. Zeeland.   

 

Succes in Taiwan. (11-07-2020)  

Via onze Taiwanese vriend Paul die ons in het verleden meermaals heeft bezocht en waar nog nauw contact 

mee is kwam het bericht dat een kennis van hem uit duiven van ons bij de asduiven van een grote race was 

geëindigd en hiermee een 500.000 euro heeft gewonnen. De lijnen van de stamdoffer "Special Veenstra 

364", vinden we daar volop in terug en bleken eerder al zeer succesvol in Taiwan.   

 

A. Houmes & Zn, Middelburg (11-07-2020)  

Vorig jaar verkreeg deze top combinatie een aantal late jonge van ons hok die ze inspeelde op de natour.  

Dit jaar liet de "Rakker 637", zich al enkele keren mooi zien en wekelijks kroop hij naar voren 

met afgelopen weekend de 9e in SS West tegen 1320 dv en de 30e Prov. tegen 3224 dv.  

  

A. Haarsma, Kollum (11-07-2020) 

Via vriend Abele Dijkstra mocht hij een zoon van onze "Veenstra 319", top zoon uit stamdoffer "Special Veenstra 

364" lenen en gelijk was het raak dit laat jong van 2015 is inmiddels vader van 7 eerste prijzen! Deze keer won 

een kind de 1e vanuit Troyes  

 



Jaap & Emmy Sietses, Enkhuizen (06-07-2020)  

Naast de topprestatie op de dagfond wonnen ze ook op de Vitesse nog even de grootmeester titel van afdeling 6 

met slecht 8 duiven mee (deelfactor is 10) en een 100% score... 8 prijzen! 

 

Succes in China (2020)  

Onlangs kregen we bericht vanuit China dat daar met nazaten van onze stamdoffer “Special Veenstra 364”,  

een mooi succes werd geboekt in de zgn. OLR vluchten, met o.a. top 10 notering.  
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- Jaap & Emmy Sietses, Enkhuizen (06-07-2020)  

Het bijhuis van ons... Jaap en Emmy presteren de laatste jaren zeer goed en bezitten zo'n 90% van ons hok. Ze 

wonnen vanuit Fontenay de 3e en 5e NPO Noord in Afdeling 6 tegen 2369 dv.  

In de totale uitslag zijn ze terug te vinden op plek 12 en 24 NPO 6246 dv.  

 

- Timco v.d. Berg, Nunspeet (13-06-2020) 

Hij behaalde op de vlucht vanuit Niergnies de 2e en 3e van Afdeling 8 tegen 25.379 d.  

De 1e duif was zijn "Oma Mientje" deze top duivin won vorig jaar ook al  2e Teletekst Noord Afd. 8 

vanuit Soissons tegen 9748 dv en nu pakte ze de 2e tegen ruim 25.000 dv. Deze duivin is gekweekt uit een 

rechtstreekse duif van ons hok (Heremans lijnen)  

  

- Jaap & Emmy Sietses, Enkhuizen (06-06-2020)  

Het bijhuis zoals al eerder gezegd van ons hok pakte deze keer de 9e vanuit Roosendaal tegen 283 duiven met 

een originele Geurtz duif... en wel met een volle broer/zus van de "Men in Black", die o.a. ook een 1e in groot 

verband won.  

 

2019: 

- Jaap & Emmy Sietses, Enkhuizen (5-10-2019)  

Zoals al vaker verteld zijn de prestaties van de laatste jaren bij Jaap en Emmy met sprongen 

vooruit gegaan met inbreng van onze duiven. Gisteren kregen we wederom de bevestiging  

via een leuk berichtje van Jaap: In 2017 haalde ik een jong uit "Brother Celena" 13-250 x  

stamduivin 10-959 "Mother Meaux 574" hieruit hebben we al super jonge gekweekt met o.a. 

de "887" deze werd 3e Asduif Midfond Jong Kring 2 en ander jong uit de lijn van stamduif  "834 Geurtz" werd 

1e Asduif Jong Kring 2 en we zijn 2e Beste Jong Totaal Afdeling 6 geworden!!  

  

- Janssens - IJpelaar, Veen (07-09-2019) 

Er word hier met een aantal direct "Geurtz" duifjes gevlogen en op de vlucht vanuit Roye waren zijn 1e 2 duiven 

direct afkomstig van ons hok. Zij spelen de 11e en 29e van 1515 dv. en 40e & 84e van 6208 dv 

 

- Jaap & Emmy Sietses, Enkhuizen (06-09-2019) 

Zoals al vaker gezegd zijn Jaap en Emmy bijna een twee "Geurtz" hok hun hokbestand bestaat uit zeker 90% 

Geurtz duiven en ze doen het zeer verdienstelijk, vorig jaar 2x grootmeester van de Afd. 6 en ook nu de 2e keer 

in 2 weken tijd..... Een TOPPRESTATIE !. 
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- Gebr. Sanders, Millingen a.d. Rijn (27-08-2019)  

Vorig week draaide de gebroeders al een aantal duiven van ons hok mooi van voren. 

Deze week was het nog een stukje beter van de eerste 4 duiven die ze draaide waren er 

3 afkomstig van ons hok..... goed voor 20-36 & 39 tegen 2162 duiven.  

De duif die voorop was, is dezelfde duif als vorige week!!   

wederom een kleinkind van onze super kweekduivin "Mother Meaux 574" (10-959)  

  

- Janssens / IJpelaar, Veen (27-08-2019)  

In het weekend van 24-08 spelen zij met een duif gekweekt in Haalderen de 23e Quievrain 

tegen 2440 duiven.... en ook op de 2e vlucht die dag wint een rechtstreekse de 72e Pont.St.Max 

1025 duiven. 

 

 - Gebr. Sanders, Millingen a.d. Rijn (20-08-2019)  

De gebroeders Sanders haalde bij ons eind Maart een 20 tal jongen om op de natour 

te kunnen spelen en de 1e vlucht waaraan ze meededen stonden er gelijk een aantal mooi 

voorin de uitslag met 54 wonnen ze: 40e-43e-44e-45e-47e-48e-49e-54e-55e-57e etc.  

tegen 1862 duiven.... plaatsen 40e (1e duif)-47e-55e-57e-132e-135e-137e waren voor 

rechtstreekse "Geurtz" duiven.  

  

- Henk v. Hal, Gendt (20-08-2019)  

Clubgenoot Henk, kweekte vorig jaar al 1e prijswinnaars uit een duivin afkomstig van ons hok 

ook dit jaar kweekte hij uit deze zelfde duivin wederom een toppertje. "19-003" deze vloog o.a. 

tot nu toe:  

- 1e Tienen CC Lingewaard 295 dv. (76e Regio 1908 dv) 

- 2e Morlincourt Kring 266 dv. ( 1e club 65 dv, 75e NPO Zuid 1911 dv) 

- 3e Niergnies CC Lingewaard 167 dv. (4e Kring 411 dv, 11e Regio 1101 dv) 

De moeder van dit jong is een dochter uit "Zoon Esmee" Tj. & J. Elzinga (14-381)  

  

- Jaap & Emmy Sietses, Enkhuizen (20-08-2019) 

Vorig jaar waren zij al 2x grootmeester van Afdeling 6 en ook dit jaar wederom... 

Lees hieronder meer.... (bijna totale hokbestand bestaat uit "Geurtz" duiven)  
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- A. Haarsma, Kollum (20-07-2019) 

20e Afdeling 11 Friesland 4386 dv vanuit Biergies (302 km)  

Deze duif is gekweek uit een zoon van "Veenstra 319" (3x top 82 NPO) en top zoon  

uit stamdoffer "Speciaal Veenstra 364".  

 

- Jaap en Emmy Sietses, Enkhuizen (09-06-2019)  

Dezelfde duif alls 2 weken terug pakt op de 2e dagfondvlucht weer een kopprijs en wel 

de 2e in de kring tegen 1454 dv vanuit Fontenay sur Eure en de 17e NPO van afdeling 6  

tegen 5862 dv. Een geweldige jaarling met op 2 dagfondvlucht een 17e en 29e NPO!!.  

 

- Timco v.d. Berg, Nunspeet (02-06-2019) 

Pakt uit een duivin rechtstreeks gehaald bij ons op de hokken een 2e Teletekst Noord Afd. 8 

vanuit Soissons tegen 9748 duiven.   

  

- Jaap en Emmy Sietses, Enkhuizen (25-05-2019) 

Zij wonnen op de eerste dagfondvlucht van 2019 gelijk uit hun beste kweker "De 834" 

die afstamt van ons hok.... een mooie 29e NPO Fontenay tegen 7523 d tevens ook een 

1e tegen 1121 duiven in het Rayon.  

 

2018: 

- Jaap en Emmy Sietses, Enkhuizen (08-09-2018) 

In het weekend van 08-09 winnen ze voor de 2e keer dit jaar de titel 

"Grootmeester van Afdeling 6" met de jonge duiven.  

Dit absolute bijhuis heeft in de loop de jaren de lat steeds hoger gelegd 

en met een inbreng van 75% "Geurtz" zijn wij super trots op deze geweldige  

resultaten. Daarnaast is het 1e Generaal Kampioenschap binnengehaald. 

 

- H.W. v. d. Beek, Heerde (08-09-2018) 

Wint uit een rechtstreekse duif van ons de:  

2e Regio 2 Laon 2.337 d.  

48e Afdeling 8-Totaal 9.815 d.  

 

- Marco Klein Falckenborg (01-09-2018) 

Wint met een kleinkind van "Special 344", (J. Doldersum & Zn) topkweekster uit 

"Special Veenstra 364": 

7e NPO Afdeling 9 Nanteuil 4.291 p.  

 

- Hugo Neijenhuis, Silvolde (30-06-2018)  

6e NPO Nanteuil Afdeling 9 tegen 8138 duiven. 50% Geurtz 
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- W. v. Teeffelen & Zn, Wamel (30-06-2018) 

16e Afdeling 8 Nanteuil 8.418 duiven.   

Deze duif werd gekweekt uit "15-372" gekweekt door ons, gekweekt uit B11-480 Zoon "Jan" x NL12-634 "Dochter 

Euro" Leo Heremans. klik hier voor de stamkaart 

  

- E. v.d. Horst & Zn, Hardewijk (23-06-2018) 

- 1e Afd. Noord Laon 5998 dv + Teletekst 

- 5e Afd 8 totaal 11.041 dv. 

Dit met een taartjong van 2017, gekweekt uit "De Super 316" super zoon uit stamkoppel 

"Special Veenstra 364" x "Krasje 096"  

 

 

  

 - Nico v. Schaik, Breukelen (2018) (12-05 & 26-05)  

- 10e Afdeling 7 Nanteuil 15.876 dv. + Teletekst. (1440 mtr)    

In het weekend van 26 Mei pakte deze zelfde duivin werderom een teletekst notering dit keer: 

- 6e Afdeling 7 Orleans 5228 dv + Teletekst (1083 mtr) 

 

 - J. Doldersum & Zoon, Almelo (2016-2017) -- Enrico Doldersum 

Vlogen met 3 v.d. 4 jonge uit de 344 

= dochter Stamkoppel "Special Veenstra 364" x "Krasje 096" 

- 2e NPO Melun 2568 dv (16-745) 

- 7e NPO Melun 2568 dv (16-746) 

- 7e NPO Niergnies 7989 dv (16-882) 

- 1e Asduif Jong Afdeling 9 (16-745) 

de 3 vlogen verder:  2e - 929, 10e- 6567 (1e-233), 13e – 5358 (1e-171), 25e- 2935 

Ook in 2017 weer top met o.a. 

- 1e NPO Issoudun wederom uit de "344" en een kleinkind wint de 1e tegen 1347 duiven op de jonge 

duiven tour.  

  

- H. W. v.d. Beek, Heerde (2016) 

Uit 12-048 komt uit: "Blue Wonder 968" x "Dochter De Power" Leo Heremans 

- 1e Duffel 5.133 duiven 

- 1e Tessenderlo 5.371 duiven ( in 2014 tevens uit de 12-048 gekweekt ) 
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- H. van Hal, Gendt (2016) 

Met 15-345 rechtstreeks uit ons kweekhok gehaald! (Heremans x Koenders) 

- 1e Duffel 600 duiven (tevens 3e tegen 1.369 duiven) 

  

- Comb. Nissen - Vermaas Doornenburg (2016) 

Uit kruising "Stamkoppel" x Dochter 13-250 "Broer Celena" x 11-787 "Sensation 787" 

- 1e tegen 583 duiven (tevens 2e tegen 1.959 duiven) 

  

- J. Sietses, Enkhuizen (2016-2017) 

Bijhuis van W. Geurtz en Zn kocht vanaf medio 2014 duiven bij ons en vanaf die tijd 

gaat het super!. Zoals Jaap zegt er word hier geweldig gepresteerd met 75% 

te danken aan de "Geurtz" duifjes!!. 

Hij werd in 2016: 

- 1e A.G. Dagfond, 1e Dagfond Hok, 1e Generaal, 1e Generaal A.G, 1e Generaal Hok, 

- 1e Jonge duiven, 1e Jonge duiven hok, 1e Natour, 1e Natour A.G, 1e Natour Hok, 

- 1e Vitesse A.G. enz. enz..... 

In 2017:  

Weer de grote kampioen in zijn vereniging en samenspel.  

Daarnaast word de 834 voor het 2e jaar op rij duifkampioen, uit de beste lijnen van ons hok. 

 

- M. Terlouw, Moordrecht (2016) 

13-675 zoon uit 08-063 "The Power 063" x  B11-554 "Dochter De Power" Leo Heremans 

Vloog in 2016 gewoon weer top met zijn "037" o.a: 3-2791, 2-268, 7-245, 7-211, 7-133, 

26-6984, 81-3361, 69-2692, 96-1312 (Zonder dubbelingen) 

 

- M. Terlouw, Moordrecht (2016) 

Lijn "The Power 063" en "Blue Wonder 968" 

De "017" vloog o.a: 15-245, 35-3109, 49-2791, 97-2692, 145-3994 

 

- V. den Harder, Aalten (2016-2017) 

Kind van de "10-840" = Dochter "Veenstra 413" 

Hij vliegt hiermee 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 7, 9, 11, 12, 13 in 2015/2016. 

In 2017 o.a. TELETEKST vanuit Laon in afd. 9  

  

- A. Houmes & Zn, Middelburg (2016) 

Lijn Koenders & Fr. Timmermans 

Vloog in 2016: 6 op 6 op de natour en won verschillende kopprijzen in haar carriere 

14 - 1017, 14-769, 66 - 1254, 95 - 1510, 13-439, 14-769 enz.. 

  

- M. Terlouw, Moordrecht (2015) 

13-675 zoon uit 08-063 "The Power 063" x  B11-554 "Dochter De Power" Leo Heremans 

- 1e Duifkampioen Jong Midfond (Laatste vlucht niet meegedaan) 

- 9e Nationale Asduif Jong 2015 van Nederland!!!! 

  

- H. Neijenhuis, Silvolde (2015) 

14-301 kind uit 2 rechtstreekse Heremansen B11-537 "Kl.k. Jan" x B11-554 "Dochter De Power" 

- 1e Mons CC Silvolde 1.015 duiven. 

- 3e Isnes 450 duiven (23e tegen 1470 duiven) 

met nazaten van "Dochter Michel Junior" x Moeder "Meaux 574" speelt hij o.a. 

- 12e Quivrain 4.503 duiven. 

  

- W. Heeren, Zevenaar (2015) 

(Groot) moeder is "10-840" Dochter "Veenstra 413" (jaartje geleend voor de kweek) 

Speelde met een kind 9x top 10!! 

  



- K. Kool, Capelle aan de IJssel (2015) 

met de 14-307 uit "Zoon The Power 063" x "Sensation 787" 

- 20e P.st. Max 5.839 duiven (325 km) 

- 16e Nat. Sens 3.109 duiven (425 km). 

  

- Joh. Pietersma, Balk (2015) 

uit Zoon "Krasje 096" (Stamduivin) 

- 1e Quivrain 152 duiven tevens 6e van 2.032 duiven. 

  

- J. de Voeght, Belgie (2015) 

Met nazaten van Stamkoppel "Special Veenstra 364" x "Krasje 096" 

Meerdere top noteren op de nationale vluchten 2015!. 

  

- J. Sietses, Enkhuizen (2015) 

Bijhuis W. Geurtz & Zoon met nazaten van ons hok!. 

In 2015: 1e O.A. Jong, 1e A.G. Jong, 1e Dfk. Jong, 1e Dfk. Natour, 

Best Hok Prestatie Totaal, 2e Generaal Oud & Jong.  

  

- Sj. v.d. Scheur, Gendt (2015) 

Speelt gemiddeld met niet meer dan 10 duiven, 75% van zijn kweekhok 

rechtstreeks van ons!!. 

Speelde in 2015 o.a. 1e - 166, 2e - 245, 4e - 179, 4e - 124, 7e - 1259 enz... 

  

- E. v.d. Linde, Zwartsluis (2014) 

Gekweekt uit de 13-674 = Dochter "The Power 063" x B11-554 Dtr. "De Power" L. Heremans 

- 1e NPO La Louviere Afdeling Friesland tegen 8.563 duiven. 

  

- H. Lukkassen, Westervoort (2014) 

Wint met een jong uit rechtstreekse doffer van ons hok. 

- 12e NPO Meaux 5.394 duiven. (tevens 12e NPO tegen 9.042 duiven) 

  

- Joh. Pietersma, Balk (2014) 

Uit Zoon "Krasje 096" (stamduivin) 

- 33e tegen 3.602 duiven, 58e tegen 1.772 duiven. 

Met een dochter uit "Michel Junior" x Moeder "Meaux 574" o.a. 5e NPO en 4x 1e 

- 12e van 1.451 duiven. 

  

- J. Gremmen, Deventer (2014) 

Met een rechtstreeks jong van ons hok uit B11-538 "Jan Junior 538" Leo Heremans x 

"10-958" Klk. Fabio en Don Leo" 

- 13e tegen 5.216 duiven. 

  

- Vincent de Harder, Aalten (2014) 

Met duiven uit de lijn van "The Power 063" 

- 58e tegen 1.793, 11e tegen 1.653, 25e tegen 6.657, 29e van 2.052, 42e tegen 8.115, 

- 53e tegen 1.378 

  

- J. Sietses, Enkhuizen (2014) 

Bijhuis W. Geurtz en Zn!!. 

- 1e Nanteauil, 1e Peronne, 1e Roye, 2e Duffel, 2e Quivrain, 7e Sens enz.... 

9e Asduif Jong Rayon D afd.6 ....... allemaal nazaten van ons hok!!. 

  

 

 

 

 



Verder speelde er ook vele in het verleden al hard met duiven van ons hok zoals: 

  

- W. de Ruiter, Loerbeek 

Rechtreeks doffer van ons hok, 2e Beste Doffer WHZB met meerdere 1e tegen 

duizende duiven 

  

- A.J. Kors, Steenwijkerwold. 

Met rechtstreekse duiven van ons hok o.a. 2e Asduif Fond Afdeling Friesland 2005, 

3e Nationaal Blois Afdeling Friesland 2007. 

  

- Fr. Timmermans, Wehl. 

Samenkweek met ons gedaan. Hij kreeg hierdoor zijn "Stille Willy" won o.a. 

4e Maaseik 8.330, 22e Nijvel 1.696, 38e Nijvel 2.190, 40e Chimay 1.281, 46e Laon 2.288, 

47e Tongeren 1.069, 48e St. Truiden 1.984, 75e Nanteauil 1.371, 83e Chimay 1.085 etc.... 

  

- Joep Boedelier, Apeldoorn. 

Samenkweek met ons gedaan. vloog meerdere 1e prijzen op de dagfond met zijn "254" 

won hij o.a. 5x 1e, 4x 2e, 3x 3e en totaal 20x top 10!!! WHZB?. 

  

Verder haalde de volgende liefhebbers ook duiven bij ons en niet zonder succes: 

- Willem de Bruijn, Reeuwijk 

- P. Liao, Taiwan 

- Armin, Taiwan (Super op de one loft races in Taiwan met de lijn van "Special Veenstra 364") 

- Colin Yates, Liverpool (ENG) 

- Gerard Deutsch, Bremen (D), 

- T. Roels, Brugge (B) 

En nog veel meer.  

 


