
BESCHRIJVING KOOP  1  T/M  KOOP  42 

 

KOOP 1     NL 09-1207315 

“PACO”   (M) 

Ras: Wanroy/Aarden 

Als laat jong van 2008 vloog hij direct op zijn eerste overnachting van Bordeaux ZLU de 1e  in het 

Nationaal Inkorf Centrum te  Woerden. Zijn vader (koop 2) komt van P. en S. Verbeek uit Naaldwijk 

uit hun ‘Dark Night’ die als enige ‘s- avonds  om 22.45 van Tarbes  in FC.  “De Glazen Stad” thuis 

kwam. Moeder ‘SURAYA” (koop 3) is  ook de moeder van  de  Asdoffer “RONALD”  in CC Leiden 

2008. 6e PAU, 2e TARBES en 19e PERPIGNAN. 

P. en S. Verbeek  1e  Nat. Marathon Kampioen 2008 en 1e Nat. Meerdaagse Fond Kampioen NPO 

2007 

 

KOOP 2     NL 08-1560616 

Zoon “1e TARBES”   (M) 

Ras: Aarden 

 Vader van “PACO” komt uit “DARK NIGHT” van P. en S. Verbeek te Naaldwijk, de 1e  Nat. Marathon 

Kampioen 2008 en 1e Meerdaagse Fond Kampioen NPO 2007. “DARK NIGHT” vloog de 1e van Tarbes 

in FC. ‘De Glazen Stad” en arriveerde als enige duif om 22.45 uur dezelfde dag. 

 

KOOP 3     NL 04-2073999 

“SURAYA”  (V) 

Ras: Wanroy/Knetsch 

Moeder van  “PACO”  1e Bordeaux ZLU in het NIC.  te Woerden 2010 en ‘ASDOFFER RONALD ‘ 

CC.LEIDEN 2008, 6e PAU, 2e TARBES en 19e PERPIGNAN.  Een prachtige zwarte Wanroy duivin uit zeer 

goede lijnen o.a. 

inteelt“BLACKGIANT”,Olympiadedoffer“059”,“SHEILA”,“WESTERHUIS”,”MAASKANT”, “90” en 

inteelt “BARCELONA DUIVIN” H.Knetsch te Katwijk. 

 

 

 

 



KOOP 4     NL 08-1560666 

“DE PERPIGNAN”  (M) 

Ras: Wanroy/ Jellema 

De Asdoffer  “DE PERPIGNAN”  was in 2010 de 1e Kampioensduif in FC.”DE GLAZEN STAD” ZLU 

vluchten, 1e Kampioensduif in NIC Woerden ZLU vluchten en 2e Kampioensduif CC.Leiden ZLU 

vluchten. Het was één van de beste duiven ooit op mijn vlieghok, was er altijd en vaak dezelfde dag 

van lossing. In zijn stamboom het beste van H.Knetsch, leo Hoogervorst(1e Nat 

Perpignan),Brugemann en Jelle Jellema via Arie Dijkstra. (zijn moeder staat onder koop 5) 

In 2010 vloog hij de 8e van Perpignan (’s-Avonds thuis) 123e  Nationaal, 25e Bordeaux , 294e Nationaal 

en 27e Marseille, 438 Nationaal. 

Uniek aanbod!!! 

 

KOOP  5     NL 07-1126728 

“HOREWIJN”  (V) 

Ras: Brugemann/Jellema 

Moeder van de Asdoffer “DE PERPIGNAN”, zij is een kruising  “BRUGEMANN” x “JELLE JELLEMA” via 

Arie Dijkstra. Haar moeder “EOWIJN” is een zuster van”THORIN” 8e Nat. LIMOGE, 92e Nat. RUFFEC, 

140e Nat. BRIVE, 141e Nat. BERGERAC, 158e Nat. BRIVE. Halfzus “NIGT RIDER” 1e NPO  PERIQUEUX en 

10e Nat. BERGERAC. 

 

KOOP 6     NL 03-1116318 

“MAX””  (M) 

Ras: A.P.Overwater 

Een zoon uit de “SUPERAS”  95-1919334 van A.P. Overwater  X  “HET STUK” dochter van de 

beroemde “074”. Hij is ook een halfbroer van de “FERRARI” en meerdere topduiven van A.P. 

Overwater.  Alle eieren waren in 2012 nog bevrucht en het is een zeer vitale doffer uit de oude lijnen. 

 

 

 

 

 



KOOP 7     NL 07-1687509 

“MOOI  LIESJE”  (V) 

Ras:  Batenburg & ZN. 

Een dochter uit de “GERRIT”, 3e Nat. St Vincent, 1e Provinciaal en 1e Fondclub. De vader van de 

“GERRIT” is de “JACOB” een zoon uit de “WITBUIK” van Batenburg & Zn. En ook aan moeders kant de 

“WITBUIK”. 

Ook aan moeders kant van “MOOI LIESJE” zien we weer de “WITBUIK” , dus zij is helemaal ingeteeld 

naar de “WITBUIK” van Batenburg & Zn. Zij vormde met “MAX” een pracht kweek koppel en hier zijn 

al veel goede duiven uitgekomen. 

 

KOOP 8     NL 07-1838617 

“BONTE WITSTAART”  (V) 

Ras: Wanroy/Aarden 

Een kweekduivin die al zeer goede nakomelingen gegeven heeft, aan vaders kant een zuivere 

Wanroy , ingeteeld naar de “BLACK GIANT” en de “BARCELONA DUIVIN “ (KNETSCH). Aan moeders 

kant zien we 2 x de “WITSTAART” van J.Polder, Brugemann en de “ Smaragd”. 

Een fantastische kruising Wanroy x Aarden. 

 

KOOP 9     NL 06-1516179 

“DE DIJK”  (M) 

Ras: Brugemann/Sam de Jong 

Vader is “GOLDWING” via Arie Dijkstra, een Brugemannlijn van de beste, “ORHAN” en “OUDE 62”. 

Aan moederskant  ingeteeld op de “BARCELONA 2” van Sam de Jong waar Nico Volkens zo mee 

geslaagd is. “DE DIJK” heeft de laatste jaren op de “BONTE WITSTAART”  gestaan(koop 8) omdat er 

verschillende eerste prijs winnaars uit kwamen. 

 

 

 

 

 

 



KOOP 10     NL 09-1207316  

“RUBEN”  (M) 

Ras: Aarden/P.&S.Verbeek 

Als laat jong van 2009 vloog hij direct in 2010 de 1e van Bordeaux ZLU in het NIC  te Woerden, zijn 

ouders komen rechtstreeks van P. en S. Verbeek, Naaldwijk.  1e Nationaal Marathon Kampioen 2008 

en 1e Meerdaagse Fond Kampioen NPO 2007. Zijn moeder is een dochter van“DARK NIGHT”, deze 

vloog de 1e Tarbes (20e Nat.)in FC. De Glazen Stad en was als enige ’s-Avonds thuis om 22.45 uur. De 

vader  van “RUBEN” is een  zoon  van “RO.PA.TEC”.De moeder is tevens het nest zusje van zoon “1e 

TARBES” (koop 2). Uit allebei een 1e prijs Bordeaux ZLU NIC te Woerden. Deze duiven van P. en S. 

Verbeek geven het 1e prijs winnen prima door. 

Uniek aanbod!! 

 

KOOP 11     NL 08-1560605 

“PEET”  (M) 

Ras:  Aarden/P.&S.Verbeek 

Vader van “RUBEN”,  1e Bordeaux ZLU NIC. Woerden en rechtstreeks  P. en S. Verbeek, Naaldwijk. 1e 

Nat. Marathon  Kampioen 2008 en 1e Nat. Meerdaagse Fond Kampioen NPO 2007. Uit “RO.PA.TEC.” 

x  een dochter  van “MIDNIGHT”. Zie de stamboom!! 

Unieke vererver!! 

 

KOOP 12     NL 08-1560615 

“DOCHTER 1e TARBES”  (V) 

Ras: Aarden/P.&S. Verbeek 

Moeder van “RUBEN” 1e Bordeaux ZLU in NIC. WOERDEN, samen met koop 11 zijn dit de ouders van 

“RUBEN” . Nestzus van koop 2  van P. en S. Verbeek, Naaldwijk, 1e Nat. Marathon Kampioen 2008 en 

1e Nat. Meerdaagse Fond Kampioen 2007. 

Samen met haar broer (koop 2) 2x een 1e prijs winnaar(“PACO” en “RUBEN”) van Bordeaux ZLU in 

het NIC. Woerden. 

EEN FANTASTISCH KOPPEL!! 

 

 

 



KOOP 13     NL 08-1440367 

“LATE  ZWARTE  HANS”  (M) 

Ras: Wanroy/Knetsch 

Is een hele late van 2009 en met een oude ring  geringd, komt uit Knetsch zijn kweekkoppel, zijn 

vader is een kleinzoon van de “144” (vader “BARCELONA DUIVIN”) en “HET KWEEKMOEDERTJE” 

oma van “MAARTEN” 1e Nat. en 2e Int.  NARBONNE 2009, ook oma van “JOPIE” en nog vele toppers. 

“MAARTEN” is samen met zijn duivin verkocht aan Batenburg-vd.Merwe, een dochter van hem  

“MISS CAHORS” vloog als JAARLING direct een 1e Nationaal van Cahors bij Batenburg. Voor de 

echte WANROY/KNETSCH liefhebber!! 

 

KOOP 14     NL 06-2125149 

“Ilse”  (V) 

Ras: Wanroy/Knetsch 

Een duivin uit de kweekren van Hans Knetsch met alle oude lijnen en ook weer  “HET 

KWEEKMOEDERTJE” en de “BARCELONA DUIVIN” 

De Wanroy’s waar Hans zo hard mee vliegt.!! 

 

KOOP 15     NL 10-1571566 

“BLAUWE HANS”  (M) 

Ras: Wanroy/Knetsch 

Allebei de Opa’s  van de “BLAUWE HANS” vlogen een 1e van Bordeaux, zijn oma is een halszus van 

“JOPIE”. Ook weer  “HET KWEEKMOEDERTJE”, de “144”, de “320”, de “393” “HANSJE” (6e en 8e Nat. 

) 

Geen Papieren  Wanroy’s, maar Wanroy’s die nog keihard vliegen, waar vind je ze nog?? 

 

KOOP 16     NL 07-1058635 

“ZOON LICHTE FLORI”  (M) 

Ras: Fons van Ophuizen 

“ZOON LICHTE FLORI”  is een ingeteelde zoon van “LICHTE FLORI”, vader  x  dochter. Een zuivere 

Fons van Ophuizen en we komen alle bekende duiven van hem tegen o.a. “KLEINE COUTTEAU”, 

“BARCELONA”, “WITNEUS”,’PRIMA  DONNA”, “PRIMA VERA”,Zoon “AS”, Fameuse  “JOKER”. 

Orginele stamboom aanwezig. 



 

KOOP 17     NL 10-1999823 

“FLOORTJE”  (V) 

Ras: Florizoone/Theelen 

De duivin die tegen “ZOON LICHTE FLORI” heeft gestaan, inteelt “WITNEUS” Florizoone  X  inteelt 

“508”  (zoon “TRUTJE”) Theelen. Beide fantastische lijnen waar veel liefhebbers profijt van hebben 

gehad, denk aan Vertelman, Brinkman enz. 

 

KOOP 18     NL 07-1084697 

“ZWARTE FONS”  (M) 

Ras: Fons v. Ophuizen 

“ZWARTE FONS”  is gekweekt in de lijn van “RAMBO BARCELONA”, “LICHTE FLORI” en 1e Nat 

“BARCELONA”  gekruist met de “DONKERE GROENOGER” van Ko v. Dommelen. 

Een prachtige Zwarte Kweek Doffer en afstamming!! 

 

 

 

KOOP 19     NL 08-1376140 

“SANDRA”  (V) 

Ras: Hans Knetsch (Wanroy) 

In haar stamboom 3 x  “DE BARCELONA DUIVIN”, de “144” haar vader, “HET STAMMOEDERTJE” alle 

kanjers van Hans Knetsch. Bij ons was zij Stammoeder 1 en de nazaten vliegen fantastisch, wij 

hadden moeite met de vraag naar haar jongen, omdat wij er zelf soms te kort kwamen voor het vlieg 

en kweekhok. Deze fantastische kweekster hebben we aangekocht bij Gerard Dekker, Assendelft, die 

kind aan huis is bij Hans Knetsch en zij wisselen vaak duiven uit. 

Hieruit komen de nog echt hard vliegende WANROY”S !! 

 

 

 

 



KOOP  20     NL 07-1838474 

“NADIA”  (V) 

Ras: H.de Weerd/Cor  de HEIJDE 

“NADIA” is de nestzus van Asdoffer “WILLEM” en direct op het kweekhok geplaatst door de 

prestaties van haar broer. “WILLEM”  07-1838475 vloog in 2009 1e ASDUIF CC.LEIDEN, 1e ASDUIF FC. 

De GLAZEN -STAD,  2e ASDUIF AFD. 5, 2e ASDUIF N-Z  HOLLAND, 1e Bordeaux ZLU NIC  NIEUWVEEN 

en 23e Nationaal Bordeaux ZLU.( zie foto) 

Haar vader is een kleinzoon van de 1e Nat. Barcelona “SHERPA TENSING” , v. Noordenne  X  

“VICTORIA R” een dochter van de “KRUK 25” H. de WEERD, haar oma aan vaders kant is ingeteeld 

naar de “OUDE KRUK”.  Aan moederskant weer de “OUDE KRUK” maar dan tegen de lijnen van Cor 

de Heijde, “KLAMPER”, “DON MICHEL”, “PERPIGNAN DOFFER”. 

Met de Asdoffer “WILLEM”  en  de Asdoffer “De PERPGNAN” ( koop 4) had ik 2 jaar achter 

elkaar 2009 en 2010 de eerste  Kampioenduif van FONDCLUB “DE GLAZEN STAD”, dit tegen 

grote hokken en namen van o.a. Hans Knetsch, Peet Solleveld,Jan de Wijs en Zn., 

M.A.Orgers,Schreurs, B. de Koning, P. Overkleeft enz. 

 

KOOP 21     NL 09-1029722 

“NICKKIE”  (M) 

Ras: Hans Knetsch (Wanroy) 

“NICKKIE” is de kleinzoon van “HET KWEEKMOEDERTJE”, oma van”MAARTEN” 1e NAT. en 2e Int. 

Narbonne 2009, oma van “JOPIE” 1e Irun en 1e Marseille, maar ook de moeder van 

3e,3e,7e,11e,12e,24e Nationaal Bergerac,7e Montauban afd. 5, 24e Nat. st-Vincent enz. De opa van 

“NICKKIE” aan moeders kant   is “BLACK & WHITE” de nest ligger vd. Vader 1e Nationaal Bordeaux 

2004. Aan alle kanten hard vliegende Wanroy’s van Hans Knetsch. 

EEN WANROY DOFFER om je hok te versterken. 

 

KOOP 22     NL07-1357582 

“NENNE”  (V) 

Ras: Wanroy/Hendriks 

“NENNE” is een zeer bruikbare kweekduivin tegen de Wanroy’s van Hans Knetsch, ze heeft al 

meerdere toppers voort gebracht. Ze is van het oude soort en ingeteeld naar de “MAASKANT” en      

“DE 90” , waaruit ook de “Barcelona” van Hendriks uit kwam. “NENNE” is een prachtige zwarte 

witpen duivin met alle toppers in de orginele stamboom van Hendriks. 

Deze rassige Wanroy duivin kan ik iedereen aanraden. 



 

KOOP 23     NL 04-1679430 

“BEAUTY”  (V) 

Ras: Wanroy/Hendriks 

“BEAUTY” is ook weer een zuivere Hendriks/Wanroy duivin en komt uit alle bekende Wanroy 

lijnen, zoals de “MAASKANT’, De “90”,”WESTERHUIS”,”GWENNY”, “CHANTAL”, “NIELS” en de 

“780” een zwaar ingeteelde kweekdoffer op de “MAASKANT”en de “90”. 

Ik heb haar gekruiste jongen uitgeprobeerd  of er nog vlieg waarde in zat en ik moet zeggen dat ze 

het zeer goed doen, vooral ook weer tegen de Knetsch duiven. “NICKKIE” was haar laatste doffer 

en ze gaf prima duiven met hem op het vlieghok. Ook met “HANS” hebben we een paar sterke 

vliegers gekweekt die weten wat kop vliegen is. 

 

 

 

KOOP 24     NL 11-1282284 

“KUYT” DOFFER  (M) 

Ras: Knetsch/Hagens/Batenburg 

Deze jonge kweekdoffer hebben wij aangekocht om zijn fantastische stamboom,  een gekruiste 

Wanroy van Hans Knetsch. Zijn vader is een kleinzoon van “SARINA” (Gebr.Hagens), 1e Gouden 

Barcelona duif ’97, ’98,’ 99, 1e Int. Barcelona, 3e Nat. Barcelona, 3e Int. Barcelona  enz.  gekruist met 

2 x de lijn van de “WITBUIK” (Batenburg) en aan moederskant de Barcelona lijn van Hans Knetsch via 

Willem vd, Velden, “MYLENE” 4e Nat. Barcelona en haar dochter “ANNET”  1e Nat. Barcelona. Deze 

jonge doffer heeft dit jaar op “ILSE” van Hans Knetsch(koop 14) gestaan en we hebben er 6 jongen 

voor ons zelf van gekweekt. 

Een Jonge Doffer die qua stamboom alles heeft!! 

 

KOOP 25     BE 08-4224259 

“LUC”  (M) 

Ras: L.v. Coppenolle/Florizoone 

De duiven van Luc v.Coppenolle (B)zijn ingebracht om meer snelheid in onze duiven te krijgen, op 

steeds meer vluchten wordt er dezelfde dag nog geklokt. Bij Luc komen alle duiven (behalve 

Barcelona)meestal dezelfde dag thuis (woont bij Gent). Zijn ingeteelde stam voert hoofdzakelijk het 

Florizoone bloed (1e Barcelona). Onze “LUC” is  daar een voorbeeld van, kijk eens naar Stammoeder 



1, 2 en 3, deze gaan terug naar de “50” van COUTTEAU (ook bij Fons v. Ophuizen,”LICHTE FLORI”), 

“WITNEUS”, “DE PAU”,”AS ROGER”, “DE PERPIGNAN” allemaal snelle grote Fond duiven.Een ijzer 

sterk ras die al jaren de bewijzen geven. Vele liefhebbers in binnen en buitenland zijn geslaagd met 

zijn duiven, hier o.a. Fons v. Ophuizen en Peet Solleveld. 

 

KOOP 26     BE 08-4224259 

“Mooie Lucie”  (V) 

Ras: L.v.Coppenolle/Florizoone 

“MOOIE LUCIE” werd ook ingebracht voor de snelheid in onze overnachters te brengen, de duiven 

van Luc zijn eigenlijk veredelde dagfond duiven die ook kunnen overnachten als het moet. Hier ook 

weer “STAMMOEDER”1,2, en 3 van Florizoone. (COUTTEAU). In haar stamboom zitten alle TOPPERS 

van Luc van Coppenolle(B) 

 

 

KOOP 27     NL 11-1661635 

“PRISCILLA”  (V) 

Ras: Pronk/Luc v. Coppenolle(B) 

“PRISCILLA”  hebben we aangekocht bij Peet Solleveld, een kruising van de 1e Nat Bordeaux (Pronk) 

X inteelt “PERPIGNAN” (L.v.Coppenolle). Haar vader is “INTEELT LEO” van Leo Pronk, de 1e Nationaal 

Bordeaux tegen zijn eigen moeder!! 

Een jonge kweekduivin die dit jaar tegen “LUC” (koop 25) heeft gestaan en samen een prachtige 

kweek hebben gegeven. 

 

KOOP 28     NL 08-1376139 

“SANDER”  (M) 

Ras: Wanroy/Knetsch 

“SANDER” is de nest broer van “SANDRA” (koop 19) een fantastische Wanroy kweekdoffer van Hans 

Knetsch via Gerard Dekker, Assendelft. Gerard is kind aan huis bij Hans Knetsch en zij  wisselen vaak 

duiven uit. “SANDER”is kleinzoon van de “144” ( vader “BARCELONA DUIVIN”) en het beroemde 

“KWEEKMOEDERTJE” van Knetsch. In zijn stamboom alle goede oude Wanroy lijnen en ingeteeld 

naar de “BARCELONA DUIVIN” !!! 

 

 



KOOP 29     NL 11-1758770 

“ZWART  HANSJE”  (V) 

Ras: Wanroy/ Hans Knetsch 

“ZWART HANSJE”  is een jonge duivin die we voor de kweek hebben aangehouden, komt uit “LATE 

ZWARTE HANS”(koop 13) X  “SANDRA” (koop 19). Allebei de Opa’s zijn broers (zonen  “144”, vader 

“BARCELONA DUIVIN”) uit Knetsch zijn succes lijnen, tevens heeft Hans iets van  de “BARCA” lijn van 

P.Schellekens, ingebracht. 

 

 

KOOP 30     DU 02716-08-893 

“HELMES” (M) 

Ras:  Hendriks/Jellema 

De moeder van “HELMES” is een dochter van “ZWART GOUD” ,Jellema, een super kweekdoffer en 

gekruist met een zuivere Wanroy van Hendriks in de lijn van de “BARCELONA”, “MAASKANT”,”90 “, 

“Westerhuis”. We hebben deze duif teruggekocht uit Duitsland, hij is ook geringd met een Duitse 

ring.Teruggezet op de Wanroy’s van Knetsch geeft hij prima nakomelingen, alleen worden de meeste 

al in het nest verkocht en moesten we moeite doen om doffertjes voor ons zelf te bewaren. 

 

KOOP 31     NL 07-1839677 

“THUNDER”  (M) 

Ras:  Piet de Vogel 

ASDUIF “THUNDER” komt uit 2 rechtstreeks aangekochte duiven van Piet de Vogel, Oude Tonge, in 

2011 werd hij 1e ASDUIF CC.Leiden  ZLU vluchten. 1e ASDUIF NIC. Woerden ZLU vluchten en 3e 

ASDUIF FC. DE GLAZENSTAD ZLU vluchten. Een inteelt doffer naar de overbekende “JONGE  STAYER” 

.Vader is  een “ZOON BLUE THUNDER”  X  een Zus “BLUE THUNDER”!! Verder allemaal toppers van 

Piet zijn kwekers in de stamboom. Vloog  in 2011 op 3 zware ZLU vluchten aan de TOP.!! 

 

KOOP 32     NL 07-1839683 

 “THUNDERKE 2”  (V) 

Ras: Piet de Vogel 

“THUNDERKE  2”  heeft als moeder “BLAUW THUNDERKE” de oma van ASDOFFER “THUNDER” en is 

ook ingeteeld naar de “JONGE STAYER, (maar dan nog dichterbij ). Als vader  heeft zij “DEN 

MARATHON”48” deze beer van een duif vloog, bij Piet de Vogel  12 x prijs op de grote fond.De 



“JONGE STAYER” is ook de vader  van “DE PAUMAN” bij Piet de Vogel.                                                                                       

Niet meer aan te komen!! 

 

KOOP 33     NL 07-1839687 

“DOCHTER  BEER 307”  (V) 

Ras: Piet de Vogel 

Haar vader “BEER 307” was mede winnaar WESM. 2006, tevens 1e ASDUIF AFD. 5 ’09, 2e ASDUIF ZLU 

’09 en 4e ASDUIF  Noord en Zuid-Holland ’09. Kleinzoon van de “STAMVADER-57”  X  “BRINKIE GIRL”  

aan Moederskant  de “ZWARTE PAREL”  en “DONJA” zus “BONTE MARATHON” (GEBR. SAYA) 7E  Nat. 

Barcelona. 

 

KOOP 34     NL 03-1160019 

“ROBIN”  (M) 

Ras:  W.vd. Velden/Knetsch/Hoogervorst/Brugemann 

“ROBIN” is 6 jaar lang onze basis kweekdoffer geweest. Zijn stamboom spreekt voor zich zelf, het is 

nog een zeer vitale doffer waar je zijn leeftijd niet van afziet. Stamt uit de beste Barcelona lijnen van 

4 top hokken,o.a. Willem vd. Velden,Boskoop, uit zijn “Mylene” 4e Nat. Barcelona ’99, haar dochter 

“ANNET” vliegt de 1e Nat. Barcelona en de 2e Int. Barcelona. Via Hans Knetsch, Katwijk  de top 

kweker “320” en zijn zoon  “DE BONTE 447”, zijn kleindochter De “393 HANSJE” met een 4e en 6e 

Nationaal als klap op de vuurpijl. Van Flip Hoogervorst, Ter Aar  “DE BARCELONA 2” 

(samenkweek)over 3 jaar de 2e ASDUIF  Barcelona van Nederland met 50e, 141e,248e en 515e 

Nationaal Barcelona. Brugemann , Assendelft hun zoon “ORHAN” X “TYCHA” is de moeder  van 

“MYLENE” 4e Nat. en de Oma van “ANNET”     1e Nat. BARCELONA bij Willem van der Velden. 

4 BARCELONA LIJNEN VAN 4 TOP HOKKEN DIE GESPECIALISEERT ZIJN OP BARCELONA.!!! 

 

 

 

 

KOOP 35     NL 11-1586778 

“IVY”  (V) 

Ras:  Wanroy/Hans Knetsch 

“IVY” is een dochter uit de zoon van “JOPIE”  en aan vaderskant ingeteeld naar de beroemde 

kweekdoffer van Knetsch, de “320” en toen op “JOPIE”  gezet met haar 1e IRUN en 1e MARSEILLE 



(behaald met harde Z-W. Wind aan de kust)een prestatie waar heel duivenland over sprak. Aan 

Moederskant ingeteeld naar de “144” (vader “BARCELONA DUIVIN”) en het “KWEEKMOEDERTJE”  

zij is ook de Oma van “JOPIE”en  “MAARTEN” 1e NAT. en 2e INT. NARBONNE ’09.(verkocht met zijn 

duivin aan Batenburg-vd.Merwe, die er een duivin uitkweekte “MISS CAHORS”, zij vloog direct als 

jaarling de 1e NAT. Cahors.  

Een jonge Kweekduivin waar we veel van verwachten!! 

 

KOOP 36     NL 09-1029723 

“MIRJAM”  (V) 

Ras: Wanroy/Knetsch 

Het nestzusje van “NICKKIE” (koop 21) , hier ook weer aan 2 kanten de kweekdoffer “DE 144”, vader  

van “DE BARCELONA DUIVIN”( 2x) , ‘HET KWEEKMOEDERTJE” en de Oma van de 1e Nationaal, 

“BLACK & WHITE” Opa 5e Nat. en nestligger vd. Vader 1e Nat. BORDEAUX 2004. 

 

 

KOOP 37     NL 09-1105682 

“JONGE HUNTER”  (M) 

Ras: Peet Solleveld/Florizoone 

De “JONGE HUNTER” heeft als vader “DE HUNTER”, een zoon van “DE 000” FLORIZOONE/ 

COUTTEAU de beste kweker van Peet Solleveld en aan Moederskant komt  “DE HUNTER” terug op de 

“WITNEUS”, vader van “DE BARCELONA”  Florizoone(B) en de “ZWARTE BARCELONA”van 

MEREMANS(B), dus uit  2  Barcelona  overwinnaars. De Moeder van onze “JONGE HUNTER” is een 

dochter van “RED CHIEF” en een zus van “BLUE & RED FIRE”, zijn Oma is “MISS COUTTEAU” een 

dochter van “DE 000” 

Bekijk zijn stamboom eens goed, een prachtige kweekdoffer uit het beste van Peet Solleveld. 

 

 

KOOP 38     NL 08-1454208 

“ROSA”  (V) 

Ras:  Peet Solleveld/Florizoone 

“ROSA” is aan Vaders kant een inteelt duivin naar de beste duif die COUTTEAU ooit gehad heeft n.l. 

de “50” , ook wel  de “JOKER” genoemd. Een zoon hieruit is ook de stamvader bij Florizoone geweest 

en FONS v. OPHUIZEN.(LICHTE FLORI) 



Aan Moederskant is haar Opa een halfbroer van de 1e Nat. Barcelona (B),Florizoone , aan haar Oma’s 

kant  “DE ZWARTE MEREMANS”ook 1e Nat. Barcelona (B). Verder de Nest Zus van “KLEINE DIDI” de 

Wereld Kampioen bij E. & F. DEVOS (B) later verkocht aan Heinz Siegmuller (DU). 

EEN FANTASTISCHE KWEEKSTER!! 

 

KOOP 39     NL 09-1207367 

“MINI”  (V) 

Ras:  Peet Solleveld/Florizoone 

“MINI” is een Beauty van een Vale duivin en komt uit het beste van Peet Solleveld, bekijk haar 

stamboom eens goed! Alle TOPPERS van Peet zitten hierin, bij ons heeft ze de factor ROOD in de 

vlieg ploeg gebracht en dit zijn niet de minste. Dit jaar hebben we niet kunnen vliegen(zie mijn site 

waarom) maar alle jaarlingen van haar zitten op het vlieghok!! 

Haar vader is een zoon van “RED CHIEF” X “MISS COUTTEAU” en haar moeder is onze bekende 

kweekduivin “ROSA” uit de “JONGE 61” vader van de “BLAUWE PANTER” en OPA “SILVER SMART”, 

de lijn van de “50” of de “JOKER” van COUTTEAU!! 

 

 

 

KOOP 40     NL 07-1778487 

“FRANS”  (M) 

Ras: Steketee/Peperstraten/De Vogel 

Bekijk eens rustig de stamboom van “FRANS’, dan weet je waarom wij deze prachtige doffer 

hebben aangekocht. Een echte AARDEN om ons AARDEN soort wat op te halen (fris bloed).Van 

Steketee de “MARSEILLE “  en de “STAYER” lijn, van Peperstraten de “v. GEEL’ lijn via  P.v.ALPHEN, 

(hier spelen de COMB. Vd. PLAS uit Rijnsburg ook zo fantastisch mee) en uit de “SUPERKWEEKSTER 

292” van Peperstraten, die weer van Piet de Vogel Kwam, uit het goede Aarden soort en bij van 

Peperstraten top duiven heeft gegeven! 

 

KOOP 41     NL 07-4103186 

“DOCHTER MONTAUBAN- 96”  (V) 

Ras: Piet de Vogel/ A.Tuns 

Haar vader vloog de 2e Nationaal Montauban en als enige dezelfde dag thuis (gevlogen bij A.Tuns). 

Zijn vader komt uit de “TARZAN BOY”  X  “GOUDEN KWEEKSTER”   van Piet de Vogel. Haar Moeder is 



het “MOOI BONTJE”  een Steketee duif  via Piet de Vogel en stamt uit zijn Kweekdoffer de 

“STAMVADER-057” , haar Opa een zuivere Steketee via Klaas STURRIS. Deze duivin is verkocht 

geweest maar door de resultaten van haar nakomelingen, vooral  de 2e generatie , hebben we haar 

teruggekocht.!   Ook weer een echte AARDEN DUIF met enorme kweek waarde!! 

 

KOOP 42     NL 10-1444719      

“ZWARTE BRAAKHUIS”  (M) 

Ras: Braakhuis/ Aarden 

Deze “ZWARTE BRAAKHUIS” is helemaal ingeteeld naar het “GOUDEN KOPPEL” van BRAAKHUIS nl. 

“DE IJZEREN”( Jan de Weert) X “OUDE ZWARTE” zij gaven  de beroemde “ZWARTE MOORDENAARS” 

Met een vleugje “WITPEN DOLLE” en “WITPEN AARDEN” ( van den Burch) dus het oude AARDEN 

soort weer helemaal terug gekweekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 


