Fondclub de Marathonvliegers
Bonnenverkoop 2022
Koop 1 Paul vd Boogaard, – 1 jonge duif in overleg.
Winnaar van de 1e nat. St. Vincent 2021 , Een super Melker met super duiven. Voor extra
kwaliteit moet je bij Paul zijn.
Koop 2 Cees Muilwijk, – 1 jonge duif in overleg
Dit jaar 3e keizer kampioen Totaal en ook 3e keizer kampioen op de Middaglossing, al jaren
de te kloppen man in onze fondclub.
Koop 3 Wim Mudde, – 1 jonge duif in overleg.
1e Keizerkampioen Middaglossingen in 2021, vroeg op Narbonne de 3e , klein hok grote
daden en dit al vele jaren !
Koop 4 Tom van Zwienen - 2 jongen in overleg
3e nat. Barcelona zlu 2018, 22e nat.Barcelona zlu 2020, 33e nat. Pau zlu 2021, vlucht
winnaar van Pau / Mont de Marsan.
Koop 5 Walter van de Bosch - 1 jong in overleg
2e nat.cahors 2011, 2012 1e nat. Cahors. Even gestopt en 2018 herstart in 2021 en direct
een 3e sector Dax
Koop 6 W. Seton & Zn. - 1 jonge duif in overleg
met grote regelmaat rollen deze mannen de boel op met kettinguitslagen en waanzinnige
hoge gemiddelden
Koop 7 P Kootkar en Zn - 1 jong in overleg
al vele jaren altijd vroege duiven zowel op de ochtend als middag lossingen. Mooiste uitslag
dit jaar op Barcelona.
Koop 8 Mudde - Herpst - 1 jonge duif uit de kwekers
Bij deze mannen staan al de nodige zlu bokalen, gespecialiseerd op de zlu vluchten en erg
succesvol, wil je s’ avonds duiven zien vallen moet je ze hebben van hen.

Koop 9 John Baas - 1 jonge duif in overleg
John heeft een top seizoen gehad en behoorde bij de kampioenen van de afdeling, super
uitslag op Cahors 4e & 6e etc. Het te kloppen hok op de middag lossing
Koop 10 Jan Eskes - Hier een bon voor het snelle werk.
Jan heeft een sterke kolonie duiven op de hokken. Voor wie deze mooie schenking
Koop 11 Ben de Keijzer - 1 jonge duif of koppel eieren in overleg
2018 6e nat.Barcelona zlu ,2019 9e nat.Agen zlu, 2020 3e nat. Perpignan zlu,2021 30e nat.
Barcelona ZLU. Vlucht Winnaar Barcelona
Koop 12 W. van den Berg - 1 jonge duif of koppel eieren in overleg
Pats , Boem daar stond Wout weer als 1e ZLU Agen 2021 in MVL. Hier is zeker voor
iedereen iets moois te halen
Koop 13 Brandt - Stieber - Jelijt, - 1 jong in overleg
2020 10e St. Vincent afd. 5 en fiets winnaar, wie zoekt zoiets moois nou niet.
Koop 14 Mario de Vogel, - koppel eieren juni.
De topper van het seizoen 2020, altijd moeilijk om te herhalen maar toch ook dit jaar goed in
de prijzen.
Koop 15 Tim Hage, – 1 jonge duif in overleg.
Al jarenlang het toonaangevende hok in de fondclub reeds 4x keizer kampioen. Vele
anderen inmiddels succesvol met zijn stam duiven.
Koop 16 Piet van de Merwe, - 1 jonge duif in overleg.
Top op de middaglossing en ochtendlossingen, vlucht winnaar Brive.
Koop 17 Gebr de Vreede Jr - 2 jong uit de kwekers in overleg
2020 31 nat. Narbonne zlu, 2021 15e st Vincent S2 van deze jonge leden 2 jongen van de
kwekers
Koop 18 K. Nederveen - 1 jonge duif in overleg
Nachtelijke aankomsten vele dromen ervan hier op Libourne 4 aankomsten te beginnen om
0.30uur "'wauw hier is je kans''

Koop 19 A.H.M. Pot - 1 jong in overleg
De laatste jaren nachtvliegers specialist!! Bordeaux 2020 1e afd 5, 2021 1e Bordeaux afd 5
Koop 20 Rik Ros - 1 jonge duif in overleg
1e kampioen afd 5 overnachtfond aang/ on aang, jaarlijks in de kop van de uitslag te vinden
soort van o.a. J.ouwerkerk en T koele Zn uit wezep, Mooiste dit jaar Dax 3e & 4e !
Koop 21 Wiebe Benschop, – 1 jonge duif in overleg.
Focus is op de vluchten van de ZLU. Dit jaar o.a. 3e Perpignan
Koop 22 Henry Visser - 2 jonge duifjes medio juli.
Nieuwe start in Lekkerkerk, 2021 met 2 jaarse en jaarlingen vroeg op Agen ZLU, Cahors en
Libourne. Top was Barcelona met een 2 jaarse ploeg een 4e plek met een mooie serie.
Koop 23 Gebr Kool - 2 jonge duiven in overleg
Er zijn geen fondduiven meer op de hokken maar wel de beste allround duif van
Nederland!!! Een bon voor 2 jongen van deze sympathieke melker!
Koop 24 Marcel van de Helm - 2 jongen uit kwekers in overleg
GROOTmeester Pau zlu 2019 !! Met de duiven van Marcel zijn vele vroege duiven gepakt
voor wie deze 2 jongen
Koop 25 Gebr de Vreede - 2 jonge duiven uit de kwekers
2e keizer kampioen totaal 2021 & 2e keizer kampioen zlu, all round hok.
Koop 26 Gebr. Voets - 1 jong in overleg
Of het overnacht of zlu is de Gebr. zitten er altijd bij. Ze weten al vele jaren knetter vroege
duiven te pakken, wie wat goeds wil pak nu je kans.
Koop 27 Comb de Jong, - jonge duif in overleg.
Dit seizoen teletekst op zowel St. Vincent als Bergerac. Dit na een verhuizing en dan er
weer staan !
Koop 28 P.J. van Schaik - 1 jong duif of koppel eieren in overleg
Peter is toch zeker één van de betere Barcelona spelers van onze fondclub,
Koop 29 D. van Hofwegen - 1 jonge duif in overleg
Ook van Dirk weer een mooie schenking. Wie is er niet geslaagd met de duiven van Dirk

Koop 30 .Gebr. de Zwart - 1 jong in overleg
Dick en Wietze al vele jaren op topniveau en diverse ZLU bokalen in de kast 2017 de 7e nat.
Marseille, rassen van o.a.Kootkar en Jellema
Koop 31 J. Trouborst - 1 jong in overleg
Hans al jaren bij de betere fondhokken overnachtfond, met soorten van G.Koopman en
Frank zwiers is hier top kwaliteit te halen
Koop 32 W. Verheij - 1 jonge duif of koppel eieren in overleg
3e nat.Pau zlu 2020 , winnaar Golden Glassic Libourne 2021, 3 mee en de 1e get. dan moet
je toch zeker zijn van de topkwaliteit en die is er blijkt al jaren
Koop 33 Bob Jansen - 1 jong in overleg
Een landelijk tophok, in 2020 1e kampioen afd 5 onaang en 1e asduif 2020 afd 5. van het
hok van Bob zijn vele liefhebbers geslaagd met super duiven
Koop 34 Gero Dijk - 1 jonge duif in overleg
Gero pakt s'avonds vaak vroege duiven met als hoogtepunt 1e nat.Agen zlu 2017 met een
fantastische duif
Koop 35 H. de Jong - 1 jonge duif in overleg
Herman is al jaren bekend om de vele vroege duiven, top melker en super duiven op het hok
Koop 36 Arno Buijs - 1 jong in overleg
Arno is sinds een paar jaar weer terug in de sport.Hou hem maar in de gaten,hij komt eraan
Koop 37 D. Boelhouwer Jr - 1 jonge duif in overleg
Dennis is een paar jaar geleden ook overgestapt naar de marathon. Evenals op het snelle
werk blinkt hij nu al uit op de lange afstand.
Koop 38 Gerrit Keesmaat - 1 jonge duif in overleg
2e st.Vincent afd. 5 2021, 4e Brive 2021 MVL , Bij Gerrit is altijd kwaliteit te halen, voor wie
deze bon
Koop 39 H.P. Verheij - 1 jonge duif of koppel eieren in overleg
Winnaar van de Golden Classic 2021 Agen ZLU, al vele jaren bewijst Henk over een super
sterke kolonie duiven te beschikken, vlucht winnaar Marseille

Koop 40 A. van 't Hoofd - 1 jong van de 1e ronde
vele jaren altijd vroege duiven zowel op de ochtend als middag lossingen met geregeld
super uitschieters
Koop 41 J. Bol - 1 jonge duif in overleg
Jaap Bol is altijd op zoek naar het allerbeste zo is hier enkele jaren geleden de absolute top
van J.Jellema aangeschaft, weet u ze nog beter pak deze kans.
Koop 42 P. van Sintmaartensdijk - 1 jonge duif in overleg
Hier een bon van onze voorzitter. Altijd iemand om in de gaten te houden. Wie herinnert zich
zijn fantastische duif van Marseille niet.
Koop 43 Frank Hage - 1 zomer jong 2021
De man van de ongelofelijke kettinguitslagen op de ZLU , vlucht winnaar van Perpignan &
Narbonne. schenkt een jonge duif 2021. zie stamboom
Koop 44 Comb. de Bruijn - 1 jonge duif of koppel eieren in overleg
Al vele jaren top voor de middag en ochtendlossing.
Koop 45 J. Wervenbos - 1 koppel eieren in overleg
Jaco heeft al meerdere sector-overwinningen behaald. Vlucht winnaar Libourne & Cahors.
Dit jaar op Libourne 8 duiven in de nacht!!!

