Beste sportvrienden,
Hierbij het Kampioenenboek van onze Fondclub de Marathonvliegers.
In dit boek de vluchtwinnaars van het seizoen en natuurlijk onze kampioen en de verdeling
van de gratis prijzen.
Langs deze weg graag aandacht voor de volgende 2 zaken,
Ten eerste vanwege de hoog oplopende kosten van de postverzending zijn we genoodzaakt
te stoppen met het gratis verzenden van de uitslagen, indien U toch de uitslagen per post
wenst te ontvangen moet U dit aangeven bij onze penningmeester en de kosten hiervoor zijn
€15,00 hiervoor krijgt U alle uitslagen van de fondclub, dit kunt u gelijk met de contributie
betaling voldoen (contributie is en blijft €32,50).
Ten tweede gaan we de prijsuitreiking in een ander jasje stoppen, we beginnen later in de
middag (vanaf 15:00 uur), tussen door zorgen we voor de inwendige mens en we sluiten af
met de bonnenverkoop dit zal rond de klok van 19:30 zijn.
Elk jaar opnieuw is het een hele klus om bonnen te vergaren om de benodigde inkomsten
voor onze fondclub te genereren, daarom bij deze de oproep om uw steun te geven!
De volgende drie kampioenen halen we even kort naar voren halen:

Keizer Marathonvliegers 2016, Tim Hage.
Namens alle leden van harte gefeliciteerd!

Fondclub kampioen ZLU vluchten 2016, Tim Hage.
Namens alle leden van harte gefeliciteerd!

Fondclub Kampioen Middaglossingen 2016, J. van Vliet & Zoon.
Namens alle leden van harte gefeliciteerd!
Wij willen iedereen bedanken die het ons mogelijk hebben gemaakt om in de zomer de
duiven weer tip top op de vluchten te krijgen. De mensen van de diverse inkorfcentra, onze
rekenaar, fotograaf, reporters, onze drukker, het bestuur en uiteraard de bonnenschenkers.
Met uw familie wensen wij U een goed, en vooral gezond en sportief 2017 toe en hopen wij
U te mogen begroeten op onze jaarlijkse prijsuitreiking die we zullen houden op:

Zaterdagmiddag 11 februari in het lokaal van de Luchtbode in H.I. Ambacht.
Let op nieuwe opzet!
15:00 Gebouw open,
15:30 Uitreikingen van de diverse gratis prijzen,
16:30 Vluchtwinnaars en combi’s
17:30 is het tijd voor de inwendige mens
18:30 vervolg uitreiking kampioenen & bonnenverkoop,
19:30 sluiting.
Tussendoor enkele verlotingen met mooie prijzen en er is voldoende ruimte om na te praten
over het afgelopen seizoen.
Tot dan.
Uw bestuur FC Marathonvliegers

Sint Vincent, winnaar Jan Ouwerkerk

Jan Ouwerkerk liet gelijk zien dat hij de man is waar we dit seizoen weer rekening mee
moeten houden. Een duivin op weduwschap, de 14-1078715, pakte de eerste prijs in de
fondclub. Jan klokte haar om 11.54.30 uur. Als jaarling vloog zij op de overnacht een gewoon
prijsje maar zoals Jan zei “ik zag haar de hele winter al lopen en korfde haar in als een van
mijn favorieten”. Deze duivin is een kleinkind van Jan zijn bekende blauwe 55. Wat we toen
nog niet wisten is dat er na deze overwinning nog enkele mooie gingen komen waaronder de
vlucht Albi..

Pau zlu, winnaar Kees Muilwijk.

Kees, de keizerkampioen van de laatste 2 seizoenen wint de eerste ZLU vlucht met een zeer
goede doffer de witpen 604. Deze komt uit de doffer 051 van Kees zelf. Deze doffer is een
zeer goede vlieger geweest. De moeder is een duivin van Leen Stout. Ze is een volle zus
van zijn Teletekst ( 3e en 5e teletekst in het seizoen 2005) ( Eijerkamp x Cees v/d Graaf).
Leen heeft de doffer gekweekt en aan Kees gegeven. Deze mannen kweken vaak samen
jonge duiven. Om middernacht geklokt en niet voor de eerste keer........

Agen zlu, winnaar Tim Hage

Tim Hage waar om even over 20.00 de weduwnaar met het ringnummer 09-1235017 recht
uit het zuiden aan kwam. Na een kleine ereronde land hij op het hok zijn naam is
“BRUNELLO” Hij was door Tim als eerste getekende van de 14 duiven op pad gestuurd, en
dat was niet voor niets. Vorig seizoen was deze doffer ook al de 1e op Agen zlu in de
Marathonvliegers, nationaal de 3e keer vroeg vanuit Agen zlu, hij heeft nu een 12e een 13e
en een 10e nationaal gewonnen. Ook deze duif is weer een kleinkind van de Kouters duivin
waar bij Tim al zoveel hele goede duiven uit zijn gekomen. Het is wel de laatste keer dat hij
mee is geweest, want nu moet hij voor nageslacht gaan zorgen.

Bordeaux, winnaar Herman de Jong

Herman was er vroeg bij deze ochtend en wint met zijn nestdoffer de 1e in de fondclub, en
nog mooier de 2e plek in de Sector 2. De 115 is al een ervaren maar zeker goede vlieger en
niet voor niks als 2e getekende op de lijst, hij was al eens zeer vroeg op Agen S2 maar ook
op de ZLU van Marseille. Since dit seizoen speelt Herman alles op nest na jaren zeer
succesvol te zijn geweest met weduwnaars. Door het vele werk wat het weduschap spel mee
brengt is er gekozen voor het nestspel. Zoals Herman zegt het spel maak niet uit “goeie”
moeten we hebben.

Barcelona zlu, winnaar Arco van Vliet

Topduif van Arco wint zware Barcelona in 2014 er al dichtbij 2e in 2015 12e en nu in 2016 de
absolute winnaar. Het is de weduwnaar met het ringnummer NL09-1231164. Arco was die
dag al vroeg paraat ook al wist hij ook wel dat het eigenlijk nog niet kon aan het begin van de
middag zoekt hij zijn laptop op om de meldingen in de gaten te houden. Tijdens het
aansluiten zag hij plotseling een schaduw schieten en ging toch eerst maar buiten kijken. En
ja hoor daar zit een duif, en het blijkt je eerste getekende te zijn. Vlot loopt hij binnen en hij
word geklokt om 12.41.37 uur. De winst is binnen ook nog de 7e Nationaal en asduif
Barcelona bij de ZLU over 3 jaar.

Albi, winnaar Jan Ouwerkerk

Om 10.00.31 uur klokte Jan Ouwerkerk op Albi en pakte hiermee zijn 2e ovrwinning in de
fondclub. Jan heeft de laatste weken vorm op het hok en dat bleek ook uit de uitslag. Een
hele mooie serie en de 2e nationaal in de sector 2. De winnaar is een rode 2-jaarse
weduwnaar met ringnummer 14-1078686. Op Bordeaux van 24 juni was de 86 ook vroeg en
vloog hij de 59e nationaal. De vader is Jan zijn oude 32. Deze duif, uit Jan zijn oude
fondlijnen, miste op de overnacht nooit zijn prijs en tond 19 maal op de uitslag. De moeder
van de 686 is afkomstig van Dirk van Hofwegen.

Agen (ocht), winnaar Joeri Krijgsman

Een jaarling duivin, de 15-1668891 wint de ochtend lossing dit jaar is ze op weduwschap
ingespeeld en vrijwel iedere week meegeweest. Eind mei werd ze gekoppeld en nu is ze
voor Agen op een jong van een dag of 7 ingemand. De vader is een kleinzoon van de Tarbes
van Fons van Ophuizen, Joeri kreeg deze te leen van zijn neef Ron Krijgsman, en pakte
goede op het oude Batenburgsoort van Joeri. De moeder van de winnares, komt uit de
Roelofs, Alkmaarduiven van weer neef Ron. Naast de overwinning draaide Joeri een
fantastische serie op deze Agen.

Sint Vincent zlu, winnaar Tim Hage

Deze keer is het was het de weduwnaar met het ringnummer 13-1276269 die om 21.18 uur
geklokt werd. Hij had de afstand van 1043 km afgelegd met een snelheid van 1236 mpm.
Tim was alleen op het hok toen hij een duif recht uit het zuiden zag komen met aan
weerszijde tien witte pennen. Hij wist meteen genoeg, want dit kon geen andere wezen als
zijn eerste getekende met de naam de “HEILIGE GEEST”. Hij was dit jaar al eerder Tim zijn
eerste van Pau. Ook deze geweldenaar is een klein kind van de “KOUTERS DUIVIN” van

Marseille zlu, winnaar Adrie vd Bijl

De winnaar is een donker kras nestdoffer, hij werd gespeeld op eieren van een dag of 14 en
een groot jong. Dit was zijn eerste en enige ZLU vlucht in 2016. In 2015 was het Adrie zijn 1e
op Agen Jaarlingen een staartprijs. Zijn vader de NL07-401 is een half broer van Lex (1e Nat
Narbonne 2013).Een redelijke vlieger en nu op het kweekhok. De vader van de 401 komt bij
Rik Ros vandaan, dit is Steketee x Ouwerkerk. De moeder van de 401 is geleend van Wim
v.d.Broek Hekendorp en komt van Theo Streefkerk (Kl.Do. Huzaar). De moeder NL12-899 is
gekweekt door duivenvriend Tim Hage haar vader is een zoon van Milos van Peter de Haan
gekoppeld met zus Toon van Verweij de Haan. Haar moeder is weer een zus van Lex!

Narbonne zlu, winnaar Henry Visser

Vanwege de harde wind 2 dagen later gelost en uitgeweken landinwaarst naar Carcasonne,
de 2 jarige duivin LENIE kreeg na lossing om 10:40 te maken met een O-NO wind die
gaande weg in Frankrijk en België naar NW draaide. Ze heeft dus over de gehele afstand
met tegen wind moeten afrekenen. Dat ze een beresterke duif is heeft ze al eerder bewezen,
want ze won dit jaar al de 18e in de fondclub op Agen ZLU en vorig jaar was ze de snelste
jaarling op Narbonne met een 14e plek in de Marathonvliegers, toen ook prijs op Cahors.
‘LENIE” is op verse eitjes en een groot jong ingekorfd. Ze is gekweekt door Cees Heester en
stamt uit de lijnen Carteus maal Cramers.

Cahors, winnaar Jan Ouwerkerk

En voor de 3e maal de overwinning naar Jan Ouwerkerk Een bekroning op een geweldig
seizoen. Diverse teletekstnoteringen en dan nu wederom vroeg met zijn superduif de rode 86
die hiermee zijn 2e vlucht winst pakt! Jan was al vroeg de weduwnaars aan schrappen tot hij
plots op het nesthok een doffer tekeer hoorde gaan. Jan ging kijken en zag hij de rode lopen.
Om 05:54:03 werd de duif geklokt. Deze 2-jarige doffer is een echte topduif. Dit jaar won hij
eerder van Bordeaux de 59e nationaal, van Albi de 2e nationaal en dan nu de 4e nationaal.

Perpignan zlu, winnaar Kees Muilwijk

Zowel de eerste als de laatste ZLU vlucht winnen is wel apart maar het is ook nog eens met
dezelfde duif! De 604 de winnaar van Pau, en nu weer na middernacht geklokt een schemer
vlieger dus. Deze doffer won ook een paar jaar geleden op Cahors ochtendlossing de 7e in
de sector( of het SNZH) en werd toen geklokt om 22.22 uur. Dit seizoen dus 2 keer in het
donker geklokt.

Bergerac, winnaar Rob vd Bijl

De winnaar de NL13-1276551 is een rood bonte doffer, ingekorfd op eieren en een extra
broedhok wat hem extra motiveerde. Hij kwam super fit thuis en had niets geleden.
Zijn vader de 532 komt van Vincent Vork, uit de 35 en was 6e fondduif van Nederland met
een zusje van de 50. Deze 50 was 4e beste fondduif van Nederland. Zijn moeder is de 470
een rode duivin, zwaar ingeteeld naar het Montar-koppel van J. Roelofs (Kleis-Blom met
Dekker-v.d.Heerik).

Keizerkampioen Generaal Fondclub de Marathonvliegers

Tim Hage, Woerden

Wat er al een beetje aan zat te komen werd in het turbulente seizoen 2016 waarheid.
Tim Hage uit Woerden werd keizerkampioen van onze fondclub.
Tim maakt al vele seizoenen fraaie en spectaculaire uitslagen met zijn tophok duiven. En
passant werd hij ook eerste keizerkampioen op de ZLU vluchten.
Het podium bestond dit seizoen uit drie topliefhebbers. Als derde werd Kees Muilwijk
afgevlagd. Hij was de kampioen van de voorbije twee seizoenen. Zilver was er voor Paul v/d
Boogaard. Paul is de laatste 5 jaar de meest constante melker en behaalde
achtereenvolgens de 1e, 2e, 3e, 4e en in 2016 dus de2e plaats in de strijd om het
keizerkampioenschap.
Tim is een zeer gedreven liefhebber, die ondanks een drukke baan , zoveel mogelijk tijd vrij
maakt voor zijn duiven. Hij is ook een voorbeeld hoe de huidige fondliefhebber zijn duiven
prepareert voor hun vluchten. Het voorbeeld van 1000km invliegen en de jonge duiven
invliegen op de natour is aan Tim niet besteed. Mede omdat de duiven steeds meer in hun
mars blijken te hebben, moet je mee en je favorieten optimaal aan de start brengen.
Als voorbeeld neemt hij de vluchten van 850 tot ruim 1000 kilometer met ochtendlossing.
Kwam er tot 15-20 jaar geleden zelden een duif thuis op de dag van lossing, nu is dit de
gewoonste zaak van de wereld. Hierop speelt Tim in en hij heeft hiervoor een uitgelezen lijn
duiven op zijn hok. Om dit te staven met wat voorbeelden: de eerste lijn is die van de
“Kouters duivin”. “Brunello” ( nat. asduif Agen over 3 en 4 jaar!) behaalde de 10e, 12e en 13e
nationaal Agen zlu en was elke keer ’s avonds thuis. In 2015 had Tim als enige in de
fondclub een duif thuis op Marseille en won hij dit seizoen de 1e nat. St. Vincent zlu ( Heilige
geest 3e nat. asduif zlu 2016!). De aankomsten in de avond zijn voor Tim één van de
mooiste onderdelen van de sport. Toch beleeft Tim ook veel plezier aan de vluchten met
middaglossing. Denk eens aan de prestaties van zijn “Tinkerbell” met 2 fondclub
overwinningen in twee weken tijd en tevens de 1e in de sector 2 vanuit Cahors! Dit zijn vooral
duiven van de “Bonte lijn”. Zijn derde lijn op het hok is een nieuwe. Dit is zich aan het
ontwikkelen en Tim kennende gaat dit lukken ook. Het moet hem op Barcelona ook aan
vroege prijzen gaan helpen.
Als je bovenstaande doorleest, ga je snel denken dat Tim een flinke accommodatie bezit met
een flink aantal duiven. Niets is minder waar. Hij vliegt met 23 weduwnaars op traditioneel
weduwschap en 16 koppel nestduiven. Dit geeft de prestaties een extra glans.
Op het kweekhok huizen vele ex topvliegers en bewezen kwekers.
Het is dan aan Tim om alles uit de duiven te halen en hen tot grootse prestaties laten komen.
Het systeem is als volgt:
In de winter komen de duiven zelden los. De roofvogel is hier debet aan, maar ook is het de
tijd die Tim simpelweg ontbreekt. Eind februari komen ze voor het eerst weer buiten. De
vliegduiven krijgen dan een week lang Gerry plus te eten. Na deze week vliegen ze al snel
weer tot 1 ½ uur. Ze zijn dan weer in vliegconditie. Hierna wordt er 2/3 Gerry plus en 1/3
Energy plus gevoerd. Dit is tevens Tim zijn “basismengeling”. Op deze mengeling trainen ze
prima en is de spijsvertering goed. De duiven gaan vanaf de eerste vlucht mee en dit tot tien
dagen voor hun eerste grote fondvlucht. Op zondag worden de duiven in Woerden met “de
kar” naar Meer gebracht. Hier gaan ook de duiven heen die maandag of dinsdagavond de
mand ingaan. De laatste 5 a 6 voederbeurten krijgen de duiven Subliem van Versele en Allin One van Beijers, P40 en energy plus te eten, aangevuld met gemalen pinda’s en
snoepzaad. Dit is ook de voeding als ze thuiskomen.

Verder wordt er alles aan gedaan om voor half juni ( Pau) geen topvorm op het hok te
krijgen. Zo staan altijd de ramen open, gaan de duiven maar één keer per dag los en krijgen
ze ook maar een keer per dag te eten.
Drie weken voor Pau gaan dus de registers open. Eerst krijgen de duiven de U200
luizendruppel van dr. Schroeder. Dook gaan de ramen op het hok dicht. De duiven gaan er
twee keer per dag uit en krijgen vanaf nu alle aandacht. De nestduiven worden in groepjes
van drie koppels gekoppeld. Iedere week een groep. Zo houdt Tim diverse neststanden
tijdens het seizoen.
De nestduiven worden allemaal naar buiten gedaan tijdens alle trainingen. Ze zijn hieraan
gewend en trainen allemaal goed mee.
Voor het seizoen brengen de duiven geen jongen meer groot. Half maart worden de duiven
gekoppeld en na tien dagen gaan de duiven op weduwschap. Ook de nestduiven. Wel
worden alle duiven vanaf nieuwjaar tot aan het koppelen ieder weekend bij elkaar gelaten.
Groot voordeel is, dat veel duiven al gepaard zijn en een broedbak hebben tegen half maart
en de duivinnen paren niet onderling!
Vooraf worden er geen planningen gemaakt, al staat het wel soms vast welke duiven naar
een bepaalde vlucht gaan. Per vlucht wordt gekeken en de nestduiven dus gekoppeld. Hier
wordt een keuze gemaakt en per dag wordt weer gekeken welke duiven de gewenste
topvorm hebben. Tim speelt de duiven met het doel de vlucht te winnen en heeft als extra
focus het ’s avonds thuis kunnen zijn.

De duiven krijgen een pokken en een paramixo enting rond half maart. Verder wordt er met
Paramix van Travipharma gekuurd tegen paratyfus in maart als de duiven op eieren zitten.
Verder heeft Tim wel alles in huis om medisch in te grijpen, maar geeft zo weinig mogelijk.
Hij zal nooit blind kuren en in het fondseizoen worden de duiven twee keer beoordeeld door
dr. Marien. De duiven worden één keer per maand uitgerookt. Er wordt niets aan het toeval
overgelaten.
Waar Tim een groot voorstander van is zijn bijproducten. Een vaste dag voor een bepaald
product is er niet, maar in het volle seizoen zit er bijna iedere dag wel een bijproduct het
water of over het voer.
Zo is er Omega olie, Endosan en Probac van dr. Brockamp, Sectrachol en Forte-Vita van
travipharma, Darba compleet en Bronchovital van DHP, conditiemix van dr. v/d Sluijs,
mineralen van dr.Marien en “allerlei van v. Tilburg. Een hele mond vol, maar Tim geloofd
zeker dat het bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van de duif. Hij wordt hierin gesterkt
door de onderzoeken van dr. Marien. De duiven hebben niets onder de leden.

Het seizoen 2016 werd er voor Tim weer één met vele hoogtepunten, Op Agen zlu klokte hij
zijn “Brunello” wederom zeer vroeg en behaalde de overwinning in de fondclub en de sector
2. Op St. Vincent zlu behaalde Tim in de fondclub ook de overwinning met zijn “Heilige
Geest” en was deze constatering zelfs goed voor de nationale overwinning!
Op het aanwijzen van zijn duiven is Tim zeer scherp. Vaak klokt hij dan ook zijn getekende
duiven voorop. Hier wordt veel aandacht en tijd aan besteed. Het levert hem de nodige
punten op.
Ook de prestaties komen bij Tim niet zomaar aanwaaien. Hij zal er altijd alles aan doen om
zijn duiven in topvorm in te korven. Alleen dan maken zij kans op een kopprijs.
Het vakmanschap komt altijd boven. De laatste paar seizoenen is dit bewezen door deze
moderne melker. De man met de klak maakt plaats voor de manager in eigen tuin! Proficiat.
met dank aan Arco van Vliet.

Keizerkampioenschap Generaal van Fondclub de Marathonvliegers
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Tim Hage
P. v.d. Boogaard
C. Muilwijk

Keizerkampioenschap ZLU van Fondclub de Marathonvliegers
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Tim Hage
Mevr. I. Roobol.
Fam. Toom

Keizerkampioen sector Vluchten Fondclub Marathonvliegers

J. van Vliet & Zoon Krimpen ad IJssel
Prolongatie van de ttel, ontzettend knap en een bekroning op weer een geweldig seizoen!
Jan van Vliet en zijn zoon Eldert, zijn samen de comb J van Vliet en zoon. Jan bezit al
duiven vanaf 1970 en Eldert is er dus van kinds af mee opgegroeid. Ze bezitten 35 vierkante
meter prachtige hokken met 20 kweekkoppels ,40 vliegkoppels en 50 jongen erop. De jonge
duiven zien als jong nooit de reismand en worden pas als jaarling op de 2de africhting
afgericht, het spelsysteem is uitsluitend nestspel. De training gaat als volgt eerst gaan de
duiven eruit die niet op het nest zitten en zijn die bijna uitgevlogen dan gaan de nestzitters
erbij, de oude duiven worden af en toe naar Zevenbergen gebracht voor een lapvlucht maar
in principe gaan zo veel als mogelijk met de vereniging mee.
Naast het kampioenschap in onze fondclub behaalden ze in groot verband de 9e plek op
Cahors van Sector 2. En ook in de Combi 2 zitten ze er weer bij al met al de te kloppen
mannen op de vluchten met middag lossingen.

Keizerkampioenen sector vluchten Fondclub de Marathonvliegers
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J. van Vliet & Zn
C. Muilwijk
Gebr. Kool

Eindstand Combi 1 van Fondclub de Marathonvliegers
1 J.K. Ouwerkerk Winnaar Laptop
2 J. van Vliet & Zn Winnaar Tablet
3 M. Ponsen
Winnaar Blue Tooth Speaker

Eindstand Combi 2 van Fondclub de Marathonvliegers
1 Gebr. Kool
2 J. Burggraaf
3 P. vd Boogaard

Winnaar Laptop
Winnaar Tablet
Winnaar Bluetooth Speaker

Eindstand Combi 3 van Fondclub de Marathonvliegers
1 Fam. Toom
2 C. Muilwijk
3 Ineke vd Rhee

Winnaar Laptop
Winnaar Tablet
Winnaar Bleu Tooth Speaker

GEWONNEN PRIJZEN Sint Vincent
1e prijs
J.K. Ouwerkerk
45 euro + Foto
2e prijs
Piet van de Merwe 35 euro
3e prijs
Piet van de Merwe 25 euro
10e prijs
Fam. v.d. Berg
12 euro
25e prijs
Bob Jansen
12 euro
50e prijs
H. de Jong
12 euro
75e prijs
Cor van der Linden 12 euro
100e prijs
P.J. van Schaik
12 euro
125e prijs
M. Visser
12 euro
Snelste 1e getekende prijs 11
66e prijs
Laatste prijsduif prijs 141

J.G.A. van Herk
Bob Jansen
Piet van de Merwe

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

GEWONNEN PRIJZEN Bordeaux
1e prijs
H. de Jong
45 euro + Foto
2e prijs
Bob Jansen
35 euro
3e prijs
A. Scheurwater & Zn. 25 euro
10e prijs
P.J. Westerlaken
12 euro
25e prijs
Gebr. Kool
12 euro
50e prijs
K. Nederveen
12 euro
75e prijs
Cor van der Linden 12 euro
100e prijs
A. Sterrenburg
12 euro
125e prijs
Nico Dekker Jr.
12 euro
150e prijs
H. de Jong
12 euro
175e prijs
H. de Jong
12 euro
200e prijs
Ger de Wit
12 euro
Snelste 1e getekende prijs 10
66e prijs
Laatste prijsduif prijs 203

P.J. Westerlaken
Gerrit Tuls
P. Scharleman

GEWONNEN PRIJZEN Albi
1e prijs
J.K. Ouwerkerk
2e prijs
Comb J. & G. Toor
3e prijs
Gebr. Kool
10e prijs
P. v.d. Boogaard
25e prijs
Tim Hage
50e prijs
Bob Jansen
75e prijs
Bob Jansen
100e prijs
Cor van der Linden
125e prijs
H. Gerritsen

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 2
66e prijs
Laatste prijsduif prijs 140

Comb J. & G. Toor
Rik Ros
A. Sterrenburg

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

GEWONNEN PRIJZEN Agen (ocht)
1e prijs
J. Krijgsman
45 euro + Foto
2e prijs
Comb. v Wingerden 35 euro
3e prijs
Hoed/Wijngaarden 25 euro
10e prijs
A. Scheurwater & Zn. 12 euro
25e prijs
H. de Jong
12 euro
50e prijs
H van Zuijlen
12 euro
75e prijs
Piet van de Merwe 12 euro
100e prijs
Fam. v.d. Berg
12 euro
125e prijs
J.K. Ouwerkerk
12 euro
150e prijs
J. van Vliet & Zn.
12 euro
175e prijs
Gerrit Keesmaat
12 euro
Snelste 1e getekende prijs 10
66e prijs
Laatste prijsduif prijs 186

A. Scheurwater & Zn. 25 kg duivenvoer
G. Euser
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
P.A. de Bruyn
Verrassingsprijs

GEWONNEN PRIJZEN Cahors
1e prijs
J.K. Ouwerkerk
45 euro + Foto
2e prijs
C.M. Hartog
35 euro
3e prijs
P. Scharleman
25 euro
10e prijs
Fam. v.d. Berg
12 euro
25e prijs
Piet van de Merwe 12 euro
50e prijs
Gebr. Kool
12 euro
75e prijs
A. Scheurwater & Zn. 12 euro
100e prijs
P. Vreeling
12 euro
125e prijs
A. Eegdeman Sr.
12 euro
150e prijs
C.M. Hartog
12 euro
175e prijs
Tim Hage
12 euro
Snelste 1e getekende prijs 3
66e prijs
Laatste prijsduif prijs 192

P. Scharleman
M. Visser
Hoed/Wijngaarden

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

GEWONNEN PRIJZEN Bergerac
1e prijs
R. v/d Bijl
2e prijs
K. Cluistra
3e prijs
Bob Jansen
10e prijs
Gebr. Kool
25e prijs
Jac. v.d. Wal
50e prijs
M. Visser
75e prijs
Jac. v.d. Wal
100e prijs
J.K. Ouwerkerk
125e prijs
Fam. v.d. Berg
150e prijs
Comb J. & G. Toor
175e prijs
Jac. v.d. Wal
200e prijs
C. Muilwijk

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 3
66e prijs
Laatste prijsduif prijs 213

Bob Jansen
25 kg duivenvoer
Cor van der Linden Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
C.M. Hartog
Verrassingsprijs

GEWONNEN PRIJZEN Pau
1e prijs
C. Muilwijk
2e prijs
H.P. Verheij
3e prijs
P. v.d. Boogaard
10e prijs
Gerrit Keesmaat
25e prijs
Ger de Wit
50e prijs
Comb. de Jong

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 3
11e prijs
Laatste prijsduif prijs 58

P. v.d. Boogaard
Gebr. Bras
D. van Hofwegen

GEWONNEN PRIJZEN Agen
1e prijs
Tim Hage
2e prijs
Fam. Toom
3e prijs
Mevr. I. Roobol
10e prijs
Comb. v Wingerden
25e prijs
Tom van Zwienen
50e prijs
P.A. de Bruyn
75e prijs
Frank Hage
100e prijs
Jac. v.d. Wal
125e prijs
W.G. Griffioen
150e prijs
Comb. de Bruijn

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 1
11e prijs
Laatste prijsduif prijs 167

Tim Hage
Frank Hage
P. Sintmaartensdijk

GEWONNEN PRIJZEN Barcelona
1e prijs Arco van Vliet
2e prijs C. Muilwijk
3e prijs Rik Ros
10e prijs H.P. Verheij
25e prijs Comb. de Jong

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 1
11e prijs
Laatste prijsduif prijs 33

Arco van Vliet
C. Muilwijk
Gebr. Bras

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

GEWONNEN PRIJZEN Sint Vincent
1e prijs
Tim Hage
45 euro + Foto
2e prijs
P. Sintmaartensdijk 35 euro
3e prijs
J. Krijgsman
25 euro
10e prijs
H. de Jong
12 euro
25e prijs
P. Sintmaartensdijk 12 euro
50e prijs
Niko Helderop
12 euro
Snelste 1e getekende prijs 1
11e prijs
Laatste prijsduif prijs 60

Tim Hage
Ger de Wit
P. v.d. Boogaard

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

GEWONNEN PRIJZEN Marseille
1e prijs
A. v/d Bijl Jr.
2e prijs
Ineke van der Rhee
3e prijs
Ger de Wit
10e prijs
Tim Hage
25e prijs W.G. Griffioen

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 2
11e prijs
Laatste prijsduif prijs 32

Ineke van der Rhee 25 kg duivenvoer
H. de Jong
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Comb. v Wingerden Verrassingsprijs

GEWONNEN PRIJZEN Narbonne
1e prijs
Henry Visser
2e prijs
Frank Hage
3e prijs
C. Muilwijk
10e prijs
C. Muilwijk
25e prijs
Frank Hage
50e prijs
Jan Hage

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 1
11e prijs
Laatste prijsduif prijs 69

Henry Visser
P. v.d. Boogaard
C. Muilwijk

GEWONNEN PRIJZEN Perpignan
1e prijs
C. Muilwijk
2e prijs
Gebr. Bras
3e prijs
Fam. Toom
10e prijs
Pascal Loozen
25e prijs
Mevr. I. Roobol

45 euro + Foto
35 euro
25 euro
12 euro
12 euro

Snelste 1e getekende prijs 4
11e prijs
Laatste prijsduif prijs 39

Wim Seton
Comb. de Bruijn
Comb. de Bruijn

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

25 kg duivenvoer
Luxe verrassingsprijs t.w.v 45 euro
Verrassingsprijs

NIET VERGETEN:
PRIJSUITREIKING op zaterdag 11 FEBRUARI 2017
BIJ P.V. DE LUCHTBODE, REEWEG 89, H. I. AMBACHT
AANVANG:
SLUITING:





15:30 UUR (Zaal open 15:00)
19:30 UUR

GRATIS PRIJZEN
KAMPIOENEN HULDIGING
ETEN
BONNENVERKOOP

TUSSEN DOOR RAD VAN AVONTUUR
HET BEGIN VAN HET NIEUWE SEIZOEN
Namens het Bestuur FC Marathonvliegers

