Bonnenlijst 2021
Hieronder in totaal 55 bonnen van diverse topliefhebbers, zowel uit Staphorst, regionaal als landelijk.
Bon 1 Roel Veldman (1) – Staphorst
Jonge duif 2021
De absolute kampioen van PV De Streekvliegers 2020. Roel eindigde zowel in de vereniging als in het rayon op de
hoogste trede als Generaal Onaangewezen. Verder een reeks aan kampioenschappen op afdelingsniveau (afdeling
10): Generaal 4e Onaangewezen en 6e Aangewezen, 5e dagfond OA en 4e hokkampioen, 10e Jong OA, 9e Jong A en
ook de 1e duifkampioen Jong met de NL20-4758016.
Het hokbestand van Roel bestaat uit duiven van Stickers Donkers en Henri van de Linde uit Sint Jansklooster. Verder
heeft Roel samen met clubgenoot Bert Bloemert een kweekcentrum onder de naam Future Pigeons. Op dit
kweekstation voornamelijk duiven van Jan Hooymans en Anton Ruitenberg. Op dit kweekstation zag afgelopen jaar
de Nationale Asduif jong het levenslicht!
Bon 2 Jurjen Hooikammer - Rouveen
Jonge duif 2021
Een bon van onze verenigingskampioen in de B-divisie! 2020 was een top jaar voor Jurjen, doelen werden gesteld,
verwachtingen overtroffen. Hoogtepunt was de eerste prijs in afdeling 10 op Blankenheim tegen bijna 6.000 duiven.
Zes jaar geleden begon Jurjen (opnieuw) met duiven. Regelmatig keek hij bij zijn fanatieke neefje Jelle, wat voor zijn
vrouw aanleiding was om hem twee duiven te geven. Al snel kwam er een groter hok, wat gevuld werd met duiven
afkomstig van o.a. Arjan van der Haar en Roelof Bloemert. Afdelingswinnaar de 566 is een vaste waarde op het hok
en komt uit een doffer van de gebroeders Ruiter uit Baarn (Veenstra x Heremans) en een duivin van Erik Kramer uit
Rütenbrock (Bert Berends x Jan Westen de Heremans duiven). Afgelopen jaar versterkte Jurjen zijn hok verder met
jonge duiven afkomstig van Roel Veldman en Jan Hokse.
Bon 3 Jelle Hooikammer – Staphorst
Jonge duif 2021
Niet alleen jeugdkampioen Onaangewezen, Aangewezen en Keizer Generaal van de eigen vereniging, maar ook
KAMPIOEN KEIZER GENERAAL JEUGD AFDELING 10!! Ook bij de senioren staat Jelle zijn mannetje. Hij speelt mee in
de hoogste divisie van de vereniging en werd ook hier 1e Aangewezen Generaal. Jelle is één van onze meest
fanatieke jeugdleden. Van verschillende liefhebbers wist hij uit de beste duiven een jong te bemachtigen. Eén van
deze duiven, de NL17-1691615, gekregen van Jan Hokse, eindigde drie jaar op rij bij de beste 10 asduiven van het
rayon! De 615 was in 2018 de beste jaarling van De Streekvliegers en dit jaar werd ze derde asduif oud van onze
vereniging. Een andere topper is de NL18-1502987, afkomstig van Roelof Bloemert, die duifkampioen midfond werd
in onze sterke vereniging. Naast genoemde duiven van Roelof Bloemert en Jan Hokse heeft Jelle duiven van Jeroen
Dedden, Wessel Regtop, Jac Schra, Bert Bloemert en Erik Immink uit Holten op het hok zitten.
Bon 4 Breedingstation HeRo – Rouveen
Jonge duif 2021; 2e ronde uit de kweekduiven
Het kweekcentrum van de broers Klaas en Andre Hengsteboer. Kwekers van het soort Op de Beeck-Baetens (zoon
rappe Zot, 1e Nat Bourges, zoon Zeppelin), Marcel Wouters (nakomelingen uit Olympiade duif Den Ad), Dirk van den
Bulck (kind Kittel via Flanders Collection, kind Greipel Flanders Collection en andere), Gerrit en Jennie Timmer duiven
en nog wat Heremans duiven. Veel andere liefhebbers boeken mooie resultaten met hun duiven. Zo vlogen Jeroen
Dedden, Roel Veldman en Henk Been al eens een 1e NPO met een duif waarbij Breedingstation HeRo ook in de
stamboom staat.
Bon 5 Future Pigeons – Staphorst
Jonge duif 2021
Dit is de enige kans om dit jaar een bon aan te schaffen van het gezamenlijke kweekstation van Roel Veldman en
Bert Bloemert. Het afgelopen jaar werd in deze kweekstal de beste jonge duif van Nederland gekweekt, dus sla je
slag. Er zit uniek kweekmateriaal van Jan Hooymans, Anton Ruitenberg, Guy vander Auwera, Gebr. Scheele, enz.
Door Roel en Bert werden de volgende resultaten geboekt in 2020: 4e en 7e Generaal Onaangewezen Afdeling 10,

2e en 10e Generaal Jong Afdeling 10 en 1e en 3e duifkampioen Jong Afdeling 10. Roel werd kampioen van Rayon 5
en Bert werd 2e.
Bon 6 Bert Bloemert - Staphorst
Jonge duif 2021
Allrounders die ook een zware dagfondvlucht aan moeten kunnen. Het afgelopen jaar was een zeer succesvol jaar
met als hoogtepunt het behalen van de titel Beste jonge duif van Nederland 2020 met een duif gekweekt door
Future Pigeons. Verder 7e Generaal Onaangewezen Afdeling 10, 2e jonge duiven Afdeling 10 en mooie resultaten op
de dagfond waar Bert's voorkeur ligt. Als afsluiter van het jaar 2020 bleek de NL14-4741569 in de Eendaagse
Fondspiegel de beste duif over 2016-2020.
Bon 7 Jan Heide – Staphorst
Jonge duif 2021
Het seizoen van 2020 ging Jan goed af. Uiteindelijk werd hij 3e Generaal Onaangewezen in de vereniging. Verder
werd de 585 vierde duifkampioen jong en de 151 vierde beste jaarling van de vereniging. Jan heeft zijn hokbestand
opgebouwd met hoofdzakelijk duiven van Peter van der Haar aangevuld met een paar duiven van zijn broer Klaas
Heide, Bert Bloemert en de Gebr. Bolk uit Tweede Exloërmond.
Bon 8 Beute & Hansen – Wilhelminaoord
Koppel eieren van de vliegers, rond 15-02-21 beschikbaar
De duivenspecialist met zijn eigen duivenproducten bij iedereen wel bekend. Voor de volledigheid: 3e Generaal kort
onaangewezen en 6e generaal lang onaangewezen van afdeling Friesland. Een 1e NPO en 7 keer op Teletekst en elke
week in de kop van de uitslag van afdeling Friesland terug te vinden.
Bon 9 Peter van der Haar – Staphorst
2 Jonge duiven 2021
Peter van der Haar behoort tot één van de topspelers op de programmavluchten in het sterke rayon 5 van de
afdeling 10. Met name op de vluchten boven de 500 km. mag Peter graag van zich laten horen. Duiven die hier op de
hokken zitten komen van internationale tophokken zoals Gaby Vandenabeele, Koopman, Marcelis, Dirk van Dyck,
Comb. De Vries (via Hans de Zwart en rechtstreeks), twee kinderen uit Visje x Bijter en duiven van vader Jan met zijn
rechtstreekse Kees Bosua duiven, Anton Ruitenberg uit de wondere Dirk en recent het soort van Dirck van der Bulck.
In de loop der jaren heeft Peter veel liefhebbers in Staphorst en omstreken voorzien van goede duiven.
Bon 10 – Hans de Zwart - Steenwijk
Jonge duif 2021
Hans de Zwart is vroeger heel bekend geworden door zijn super goede Janssen duiven. Vooral uit de beroemde
Geeloogers lijn. Daar zijn toendertijd (en nog steeds) veel goede uit voortgekomen. Onder andere bij Gerard en Piet
Lindelauf uit het Limburgse Vijlen met hun superduiven "Het Mirakel" (Nationaal asduif Vitesse en 1e op 21.108
duiven 2002) en "Wonderboy", een zeldzame goede kweker. Maar ook bijvoorbeeld de " 602" van Jan Kuiper met
twee keer de 1e en een 2e van de hele afdeling en zijn zoon de " Blauwe Superman" met twee keer teletekst en
vader van veel goede duiven o.a. "de 349", zelf ook twee keer teletekst en hele goede kweker. Deze zit nu nog altijd
bij Hans op het hok. De laatste jaren zijn er Piet van de Merwe duiven bij gekomen via Klaas Stegeman en van de
Combinatie Hengsteboer Leo Heremans duiven en hun oude schimmel lijn. Al met al nog steeds goede duiven
genoeg in Steenwijk.
Bon 11 – Willem Mulderij - Wierden
Koppel eieren van de vliegers
De overnachttopper!! Willem stelt een koppel eieren uit de vliegers beschikbaar. Hij gaat zijn duiven overwennen en
er kan dan zomaar een koppel eieren beschikbaar komen dus bel op tijd om met Willem te overleggen. Laat deze
kans niet schieten, want als Willem straks vanuit Wierden gaat spelen gaan we zeker weer van hem horen.

Bon 12 – Jos Spraakman - Meppel
Jonge duif 2021
Het aanwijzen ging Jos afgelopen jaar erg goed af, hiermee werd hij kampioen in het samenspel Reest&Vecht.
Uiteraard moet je daar ook hard voor vliegen, dat deed Jos met duiven die hij met name van liefhebbers uit de buurt
heeft, zoals van Peter Bruins, Gerard Vloedbeld en Jan Heide.
In totaal behaalde hij drie overwinningen in samenspel Reest&Vecht!
Bon 13 – Feike Wilpstra - Groningen
Koppel eieren van de vliegers
Het mirakelhok van het hoge noorden, Team Wilpstra uit Groningen. Het team bestaat uit de soigneur Feike
Wilpstra‚ kweekstalbewaarder Wim Rasker en hoﬂeverancier Appie Dunnink. In 2020 lukte het zelfs om het
topseizoen van het jaar ervoor te overtreffen. Dit blijkt uit de 50 top-10 noteringen in Rayon 1, waarvan 7 keer
eerste en drie keer in de top tien van de afdeling. Hoogtepunt was de Dagfondvlucht Sens met een 4e en 9e Afdeling
10 en 1e, 2e en 3e Noord. Door hun wekelijkse superieure uitslagen werd het hoogst haalbare van afdeling 10
behaald, namelijk 1e Generaal Snelheid, 1e Generaal Dagfond, 1e Generaal Onaangewezen en 2e Generaal
aangewezen en tevens 1e Asduif (NL18-1503242). Het hok is opgebouwd met duiven uit Miss Mariska x Bonte
Jannes en van hun hofleverancier Appie Dunnink Staphorst, (Anton Ruitenberg, Gaby Vandenabeele en D. van Dijck)
en van duivenvriend Hans Hak uit Maurik (Braad/de Joode, Rooie Jansen soort en Gaby Vandenabeele). Dat dit een
hok met potentie is zal voor iedereen duidelijk zijn.
Bon 14 – Appie Dunnink - Staphorst
Jonge duif 2021
Appie Dunnink uit Staphorst, ook wel bekend als het bijhuis van Anton Ruitenberg uit Zwolle, schenkt een bon voor
een jonge duif uit zijn kapitale kweekstal. Appie is de administrateur van de alom bekende kweekstal Anton
Ruitenberg, hij verzorgt de stambomenadministratie en de DNA aanvragen. Appie zit dicht bij het vuur en heeft zijn
kweekstal opgebouwd met nakomelingen van deze cracks. Appie is als hofleverancier ook onderdeel van Team
Wilpstra Groningen, die afgelopen jaar geweldige prestaties wisten neer te zetten. Zo komt de 1e asduif van afdeling
10 rechtstreeks uit de kweekstal van Appie. In het verleden maakte Appie zelf al furore met meerdere NPO
overwinningen! Door zijn huidige baan als vrachtwagenchauffeur heeft hij geen tijd meer voor de actieve
duivensport en heeft hij zich toegelegd op het kweken van toppertjes.
Bon 15 – Berend Timmerman - Staphorst
Jonge duif 2021
Een bon van onze voorzitter. Afgelopen seizoen was hij erg druk met de planning voor het ophalen van de duiven en
kwamen zijn eigen duiven op het tweede plan. In het verleden heeft Berend bewezen goed mee te kunnen komen
met zijn duiven. Zijn duivenbestand is opgebouwd met duiven van Jan Keen, Jac Schra en Verschoren uit Schriek –
België. Vorig jaar werd nog een 1e in het rayon gespeeld met dit Belgen soort. Maar Berend wil toch nog meer in de
duivensport gezien de recente aanschaf van duiven bij toppers als Henk Marsman Zwartsluis, Arie Dijkstra
Oudwoude, Jac Schra Staphorst en het Belgische tandem Wouters-Coremans uit Langdorp.
Bon 16 – Martin Trompetter - Staphorst
Jonge duif 2021
Martin heeft jaren geleden afscheid genomen van het programmaspel en heeft zich toegelegd op de
Dagfondvluchten. De afgelopen jaren heeft hij meerdere teletekst noteringen behaald. Martin wist h ook dit jaar
regelmatig een plaats te verwerven in de top tien van rayon 5 afdeling 10. Drie duiven uit de lijn Vale 298 zijn
toppers bij plaatsgenoot Harm Jan Winters. Naast zijn eigen oude soort (Janssen x Van de Wegen) heeft Martin
duiven van Peter van der Haar, Adrie van der Rhee uit Alblasserdam en sinds kort ook van Enrico Doldersum uit
Almelo.

Bon 17 – Herman Heslinga - Uithuizen
Jonge duif 2021
Als wij de naam Herman Heslinga horen in ons duivenwereldje dan komen we terecht bij een sportieve liefhebber
die al veel liefhebbers aan goede duiven heeft geholpen. Allround duiven die ook de fondvluchten aan moeten
kunnen, dat zijn duiven die Herman graag heeft. In de afgelopen jaren is ook gebleken dat zijn duiven dit aankunnen.
Zo won hij in 2020 in rayon 2 afdeling 10 onder andere het hokkampioenschap jong en had hij daar de 3e, 4e en 5e
best jonge duif. Tevens eindigde Herman op de hoogste trede van afdeling 10 met het hokkampioenschap Jong.
Bon 18 – Klaas Talen - Meppel
Jonge duif 2021
Hoogtepunt van het seizoen 2020 was de 1e prijs nationaal sector 4 vanaf Fay aux Loges, met 17 minuten
voorsprong op nummer 2. Deze duivin werd gekweekt uit een doffer van Gerard van den Berg x de 15-686 (Jan de
Ruiter x dochter 138). Klaas kende een moeilijke start vanwege paratyfus tijdens de kweek met als gevolg weinig
gekweekte jongen. Jeroen Dedden stelde hem een 15-tal jonge duiven ter beschikking. Daarnaast heeft Klaas duiven
afkomstig van o.a. Koop Kiekebelt, Jan Westen, Gerrit Jan Beens en Henri van den Berg. Ook anderen behaalden
successen met duiven van Klaas. Zo is de vader van de beste jonge duif van Nederland 2020 (Bert Bloemert)
afkomstig van Klaas.
Bon 19 – Roelof Coster - Staphorst
Jonge duif 2021
Zoals elk jaar weer bij de kampioenen in het samenspel Reest en Vecht en verder dit jaar ook 8e generaal
Onaangewezen in Afdeling 10. Hij richt zich voornamelijk op de dagfondvluchten, daarmee wist hij dit jaar twee keer
teletekst te behalen. Roelof is succesvol met de duiven die hij in 2015 en 2017 haalde bij Jo en Florian Hendriks uit
Nijswiller. Daarnaast het Koopman soort via Anton Ruitenberg, de Gebr. Stouwdam en Van Es Spaubeek. Begin 2019
heeft Roelof een aantal jongen gehaald bij de toppers R. Bakker & zn. uit Veenendaal, die werkelijk formidabel
presteren op de Dagfond met hun rechtstreekse Koopman duiven.
Bon 20 – Bert Jansen – Staphorst
Jonge duif 2021
Ook afgelopen jaar behaalde Bert weer een aantal hele mooie uitslagen. Bovenaan op deze lijst staan de 1e en 2e
plek op de vlucht vanuit Burdinne tegen 649 duiven. De Natourvluchten gingen ook super, daarop werd hij kampioen
O.A. bij De Streekvliegers. Vorig jaar werden 2e rondes jonge duiven aangeschaft bij clubgenoot Jac Schra. De laatste
aanwinsten voor de kweek zijn afkomstig van de Gebr. Leideman uit hun Gino Clicque lijn (kleinkind 1e Nat. Limoges)
en van Peter van der Haar, een volle zuster 1e NPO Rethel 2019. Koper van deze bon ontvangt 2 jongen uit de 19196 (afkomstig van Jac Schra) die 2x een 1e prijs vloog!
Bon 21 – Appie Schra – Staphorst
Jonge duif 2021
In 2019 verhuisde Appie naar de huidige stek en hij is nu een hok aan het opbouwen voor de overnachtfond. Hij doet
dit met duiven van de soorten Arjan Beens, Jos Joossen, Harm Bergman en Jelle Jellema. Verder zitten er nog een
aantal kweekkoppels voor de eendaagse fond, onder andere de ouders van de NL17-4708042, die als jong 6e
nationaal duifkampioen werd. De kweekkwaliteiten van de 042 ervaarde onder andere Roel Veldman, die in 2020 de
beste asduif van het Samenspel Reest en Vecht had met een jong uit de 042.
Bon 22 – Johan Schra – Staphorst
Jonge duif 2021
Johan speelt op alle vluchten, maar heeft een voorkeur voor de dagfond. Afgelopen jaar werden onder andere de
volgende prestaties behaald: 6e Rheine 1.291d.; 9e Sittard 1.203d.; 3e Blankenheim 507d., enz. De duiven op de
hokken van Johan zijn voornamelijk afkomstig van Henri van Venrooij (Koopman x Janssen), Comb. Vegter en Comb.
Zwiep-Kikkert.

Bon 23 – Henk Eenkhoorn –Genemuiden
Jonge duif 2021
Henk speelt zelf niet meer met duiven maar heeft zich toegelegd op het kweken. Op zijn hok zit het allerbeste
materiaal, afkomstig van onder andere Anton Ruitenberg, Combinatie Mantel en natuurlijk zijn duivenmaat Henk
Marsman. Veel liefhebbers behaalden grote successen met duiven van Henk.
Bon 24 – Henk Marsman – Zwartsluis
Jonge duif 2021
Henk speelt al jaren in de stijl van een groot kampioen. Een NPO overwinning is ieders droom, in Zwartsluis is het
bijna een jaarlijks terugkerend fenomeen. In de afdeling werd Henk afgelopen jaar 10e generaal lang aangewezen en
6e generaal kort aangewezen. De duiven die deze prestaties hebben neergezet zijn afkomstig van Tonnie van Dam,
Jacob Poortvliet, Comb. Mantel, Edwin van de Linde, Adrie Kors, Jac Schra en Anton Ruitenberg via zijn duivenmaat
Henk Eenkhoorn uit Genemuiden. Ook andere liefhebbers spelen goed met zijn duiven: de NPO vlucht Troyes
afdeling 11 werd gewonnen door Gerard Heinhuis met een 50% Marsman duif.
Bon 25 – Eddy Bloemen – Staphorst
Laat jong 2020, zie stamboom
Ook dit jaar behaalde Eddy weer kopprijzen op de overnachtfond, zoals 12e NPO Sint Vincent,
6e NPO Bergerac (Dax) en 19e NPO Bergerac (Dax). Met duiven afkomstig van onder andere Gebr. Limburg, Jellema
en het soort van Eijerkamp staat hij ieder jaar weer bij de kampioenen. Afgelopen jaar werd hij kampioen
onaangewezen Overnacht in Samenspel Reest & Vecht en bij FNN eindigde hij als 4e onaangewezen.
Bon 26 – Fokke Dedden – Nijeveen
Jonge duif 2021
Eind 2018 zijn ze van Darp naar Nijeveen verhuisd. In 2019 werd gespeeld met taartjongen, dit jaar ook series met de
oude duiven. Op het nieuwe adres is een schitterend kweekhok neergezet met daarvoor grote rennen. Dit kweekhok
is bevolkt met duiven van Wessel Regtop, Nico en Ivo van der Veen, Jacob Poortvliet, de Comb. Hengsteboer, de
Comb. Van der Stouwe-Douma, Koop Kiekebelt, Roel Veldman, Gebr. Homma en Hans Hak.
Bon 27 – Jeroen Dedden –Darp
Jonge duif 2021
Jeroen, woonachtig in het bosrijke Darp, beoefent de duivensport sinds 2012 en zette ook dit jaar weer prachtige
prestaties neer met als hoogtepunt 1e NPO Sens tegen 6.109 duiven, met maar liefst 50 mpm los op nummer 2. Een
nestmaat van deze duif wist in 2018 al een NPO overwinning te behalen!! Zijn hokbestand is in hoofdzaak
opgebouwd met duiven van de Comb. Hengstenboer, Roel Veldman, Fokke en Michel Dedden en Klaas Talen.
Inmiddels zijn er nog duiven bijgehaald van de Gebr. Homma en Schellekens-Wouters. Meerdere liefhebbers
presteren goed met de duiven van Jeroen, zoals Henk Been die 1e NPO Quievrain jong speelde met een
rechtstreekse duif van Jeroen.
Bon 28 – Henk Jansen – Staphorst
Jonge duif 2021
Henk heeft zijn hok opgebouwd met duiven van Ganzeveld - Blankestein, Eijerkamp van Loon via Eddy Bloemen, Dick
Vogelzang, Comb. Hengsteboer en van Klaas Heide. De laatste hokversterkingen komen van Eddy Bloemen uit de lijn
van de Dirty Harry en uit de Heremans duiven van Gebr. De Ruiter. Een sterk spelende liefhebber die al vele jaren
meedoet voor de kampioenschappen in de vereniging en het samenspel.
Bon 29 – Henk Vinke – Nieuwleusen
Jonge duif 2021
Henk staat erom bekend dat hij geregeld de eerste duiven meld op de meldingslijst. Zijn hokbestand bestaat uit
duiven van Jac Schra uit Staphorst gekruist tegen zijn eigen stam. Een liefhebber die geregeld teletekstnoteringen
behaalt.

Bon 30 – Harm Jan Winters – Staphorst
Jonge duif 2021
Harm Jan begon dit jaar sterk op zijn favoriete spelonderdeel de Dagfond. Vooral vanaf Sens kwamen ze super, wat
goed was voor een 5e en 10e NPO. Ook de jonge duiven kwamen erg goed af. Dit met het duivensoort van onder
andere Martin Trompetter, Appie Dunnink, Jac Schra, Richard van den Bosch en Peter van der Haar. Harm Jan wist
afgelopen jaar meerdere keren een eerste in onze sterke vereniging te vliegen.
Bon 31 – Peter Bruins – Havelte
Jonge duif 2021
Peter weet ondanks zijn drukke werkzaamheden als bouwondernemer zich toch regelmatig in het snuitje van de
uitslag te spelen. Hij richt zich voornamelijk op de Vitesse en Midfondvluchten. Echter was de beste uitslag afgelopen
jaar op de natoervlucht vanuit Kalkar, waarbij een ‘Clean Sweep’ werd behaald! Het hokbestand is opgebouwd met
duiven van Klaas Stegeman, Familie Hullegie, Peter van der Haar, Comb. Vegter, Klaas Talen, het oude soort van
Eppie Nijenhuis en Johan Donckers uit Grobbendonk.
Bon 32 – Jan en Peter Dunnink –Staphorst
Jonge duif 2021
Een bon van de bekende duivenfamilie Dunnink. Ieder jaar weten zij weer mooie prestaties neer te zetten met de
topduiven die ze hebben zitten. Duiven uit de beste van Appie Dunnink. Ook via de duivenspecialist Jos Everts is het
hok versterkt met Vandenabeele duiven.
Bon 33 – Comb. Vegter en zn. – Meppel
Jonge duif 2021
Ies is altijd op zoek naar de beste duiven (vooral van onbekende liefhebbers uit België). Vorig jaar zijn er ook duiven
gehaald bij Jan Diliége uit Vijlen (die vloog dit jaar o.a. een 1e NPO Issoudun afdeling 4 Limburg). Ook is Ies telkens
bezig zijn hok te optimaliseren. Het hok lijkt nu te voldoen. De jonge duiven kwamen het afgelopen jaar het beste af.
Ook werd men afgelopen jaar nog 2e op de NPO vlucht vanuit Sens.
Bon 34 – A.J. Dankelman – Ommen
Jonge duif 2021
Hier huisvesten duiven van diverse topmelkers, onder andere van Gebr. Leideman uit de toplijn
Tip-Top maal Zeeuws Meisje. De voorkeur van André ligt op de dagfondvluchten en dan het liefst vluchten met warm
weer en kopwind. Dan wordt er het beste gepresteerd. Om ze in vorm te krijgen of houden worden de duiven iedere
drie weken gecontroleerd door dierenarts Bert Brink.
Bon 35 – Klaas Heide – Staphorst
Jonge duif 2021
Voor het tweede jaar spelend op het nieuwe adres aan de Rijksparallelweg. Samen met zijn vrouw Jenny worden
daar de duiven gehouden. Als ZZP-er met zijn installatiebedrijf is hij altijd druk en dat heeft invloed op de tijd die hij
kan besteden aan de duiven. Klaas is een zeer goede speler met de jonge duiven, dat bleek afgelopen jaar ook weer,
in het Samenspel werd hij 3e Onaangewezen Jong. Klaas heeft zijn hokbestand opgebouwd met duiven van Jac
Schra, Marcel Sangers, Comb. Van Panhuis, Appie Dunnink en E. en W. Westerhuis.

Bon 36 –Comb. E. & W. Westerhuis – Borgsweer
Jonge duif 2021
Eén van de beste hokken van afdeling 10 op de langste afstand en al jaren bij de kampioenen. Deze sympathieke
man / vrouw combinatie speelt op alle vluchten, echter draait het bij hun vooral om de resultaten op de
dagfondvluchten. Dat ze hier op hoog niveau meespelen, bewijst hun 1e plaats in de Eendaagse Fondspiegel in 2018.
Afgelopen jaar 3e Onaangewezen Dagfond in Rayon 3 en ook werden ze 5e op het hokkampioenschap Jong. Het hok

is opgebouwd met duiven van onder andere Harm Vredeveld, Koopman, Koos Buiter en Schaerlaeckens. In eigen
vereniging spelen Jan Hokse en Klaas Heide al jaren heel goed met duiven afkomstig van deze combinatie.
Bon 37 – Comb. Beverdam – Nieuwlande
Laat jong 2020, zie stamkaart
De mannen uit Nieuwlande zijn al jaar en dag bekende gezichten in de duivenwereld. Het favoriete spel van de
mannen is de Midfond en Dagfond. Ze hebben hun duivenstam opgebouwd met zuivere Janssen duiven via Anton
Ruiterberg en Nanno Bennink. Rechtstreekse “Klakken” die als ei zijn gehaald bij Jos van Limpt uit Reusel. De mannen
behoren bij de Nationale top! “The Chief” werd bekroond tot 2e Beste Vitesse duif van Nederland. “De Bikkel” werd
bekroond tot 4e Beste Midfond duif van Nederland. In de zoektocht naar versterkingen hebben de mannen recent
aangeklopt bij echte Dagfondspecialisten, zoals Gerard Koopman en Arie Dijkstra.
Bon 38 – Harry Bisschop – Staphorst
2 Jonge duiven 2021
Het nieuwe hok moet nog geoptimaliseerd worden. Eerdere jaren heeft Harry al erg mooi prestaties neergezet.
Goede duiven zitten er al, met name uit de besten van Roel Veldman aangevuld met duiven van Comb. Hengsteboer
en Klaas Talen. Verder werd een vijftal duiven aangeschaft bij de Comb. Van Panhuis onder andere uit de Big Boss en
zijn er een twintigtal duiven bijgekomen van Peter van der Haar.
Bon 39 – Roelof Bloemert – Staphorst
Jonge duif 2021
Afgelopen jaren heeft Roelof niet deelgenomen aan de wedstrijden, echter heeft hij nog wel verschillende goede
duiven zitten, onder andere van Comb. De Vries en Anton Ruitenberg. Eén van de liefhebbers die super goed vliegt
met duiven afkomstig van Roelof is Jelle Hooikammer. De NL18-1502987 (uit de Goochelaar) werd afgelopen jaar in
de vereniging duifkampioen Midfond.
Bon 40 – E. Brand en zn – Staphorst
Jonge duif 2021
Deze combinatie bestaat uit Egbert Brand en zijn zonen Johan en Marcel. Johan bemoeit zich niet zoveel meer met
de duiven, Marcel des te meer. Hun duivenbestand is opgebouwd met duiven van Anton Ruitenberg. Van oorsprong
Gebr. Janssen duiven, later aangevuld met de andere succesvolle lijnen van Anton Ruitenberg, zoals Vandenabeele,
Koopman (Wondere Dirk) en Heremans. Ook via de Comb. Van Panhuis zijn meerdere goede duiven bij hun terecht
gekomen. Verder nog duiven van Henri van der Linde Sint Jansklooster en clubgenoten zoals Peter van der Haar.
Bon 41 – Jan van der Haar – Staphorst
Jonge duif 2021
Jan heeft alleen nog enkele kweekduiven zitten. In totaal zijn dit 5 koppels uit het beste van Dirk van de Bulck uit
Grobbendonk via Marcel Sangers, onder andere uit zonen van Goede Rode, Kittel, Olympic Rosita, New Kittel, enz.
Ook zitten er nog een goede doffer via Robin van Leuven en een goede duivin via Rudy van Reeth
Bon 42 – Fam. Hullegie – Dedemsvaart
2 Jonge duiven 2021
Hier een super bon van de Fam. Hullegie uit Dedemsvaart. Ze vlogen eerder in combinatie, vader Herman en zoon
Thomas, maar nu Thomas samen is gaan wonen met zijn vriendin, vliegt hij zelfstandig de pannen van het dak.
Herman is een door de wol geverfde allrounder en Thomas is een jonge fanatieke melker die zich direct in de kijker
heeft gespeeld op afdelingsniveau! Herman vindt het fantastisch dat zoonlief vooral uitblinkt op de dagfond. Nu
hijzelf gepensioneerd is heeft hij besloten het ietsje rustiger aan te doen en meer tijd te maken voor andere dingen.
Ondanks dat waren ook zijn prestaties afgelopen jaren geweldig!

Bon 43 – Harm Schra – Staphorst
Jonge duif 2021
Harm vliegt ongeveer met 24 weduwnaars op vitesse, mid- en dagfond. De basis bestaat uit duiven van toen er in
combinatie werd gevlogen met zoon Henri, aangevuld met duiven uit het huidige hokbestand van Henri (lijn Lady
Surprise / Van der Haar /Schuiling / Gebr. Ras). Ook heeft Harm duiven van Jos Spraakman uit Meppel.
Bon 44 – Comb. Buursink-Pluimers – Enter
Jonge duif 2021
Deze Combinatie uit Enter bestaat uit Henk Buursink en Geert Pluimers. Zij spelen al jarenlang op hoog niveau in de
CC2 en in Afdeling 9. Deze mannen spelen het liefst vitesse, jong en natour. Altijd op zoek naar goed materiaal werd
er aangeklopt bij o.a. Louis van Loon, Eijerkamp, Enrico Doldersum, Marco Klein-Falckenborg e.a. Ze waren in 2020
de trotse bezitters van de "Basso", de 3e beste Midfondduif van Nederland. Het jaar 2020 was een goed jaar met
o.a. de 6e Beste jonge duif van Nederland (WHZB) en in de CC2 en de Afdeling de 2e en 5e jonge duif kampioen.
Kortom hier een kans op een goed jong uit Enter. Zie ook facebook Buursink-Pluimers.
Bon 45 – Team Troost – Van Panhuis– Staphorst
Late jonge duif 2020
Het tweede jaar voor deze combinatie en ze zijn met stip gestegen! In het samenspel 4e generaal o.a. en in de
afdeling 1e natour o.a. Op de Natour werd formidabel gedraaid met een paar duiven mee. Kalkar 41e met 6 van de 7
op de uitslag. Ze schenken een jonge duif 2020, zie de bijgevoegde stamboom. Deze duif komt uit een doffer van Jan
Westen – Ter Apel (uit zijn Heremans duiven) met een duivin van de Comb. Van Panhuis (kleindochter van The Big
Boss en Beauty Caprice). Het hokbestand van de combinatie is opgebouwd met duiven van de combinatie Van
Panhuis, de Dirk van den Bulck duiven via Marcel Sangers en van Peter van der Haar, duiven van Martin van Zon en
van Jan Westen.
Bon 46 – Siem en Karst Kolk – Genemuiden
Jonge duif 2021
Deze vader en zoon combinatie eindigde het afgelopen jaar op de 6e plaats bij het Nationaal kampioenschap
Marathon middaglossing. Ze hebben duiven die doorgaan als anderen stoppen.
Ook op de dagfond hebben ze laten zien dat ze over duiven beschikken die op deze discipline om de kopprijzen mee
kunnen strijden.
Bon 47 – Jacob ter Heide – Steenwijk
Jonge duif 2021
In de stam van Jacob's duiven zitten de oude lijnen van Gaby Vandenabeele en in deze stam zijn duiven van Bert
Bloemert ingekruist. Deze samenwerking heeft al tot mooie resultaten geleid. Jacob heeft in 2020 door de
coronabeperkingen alleen de Natour volledig meegespeeld, echter wel met als resultaat een 5e plek Natour
aangewezen in Afdeling Friesland. Dit zegt genoeg over de kwaliteit op dit hok.
Bon 48 – Roelof ter Heide – Steenwijk
Jonge duif 2021
De duiven die bij Roelof zitten zijn afkomstig van Gaby Vandenabeele, Anton Ruitenberg, Wopke Spinder en van
Comb. Hengsteboer. Roelof vliegt niet meer met zijn duiven, maar hij beschikt wel over basisduiven waarvan
bewezen is dat ze in de kop van de uitslag kunnen vliegen.
Bon 49 – Klaas Stegeman – Rouveen
Jonge duif 2021
Klaas heeft in hoofdzaak duiven van Piet van de Merwe uit Dordrecht, waar hij jarenlang duiven heeft aangeschaft.
Een paar jaar geleden heeft hij een flinke selectie doorgevoerd, wat nodig was door het uitblijven van resultaten op
het niveau wat Klaas zich ten doel stelt. Er zijn hierna ook duiven gehaald bij Anton Ruitenberg, voornamelijk uit de

781 lijn (zoon van de Bliksem van Gaby Vandenabeele, de 781 is o.a. grootvader van de 1e en 2e nationaal
Chateauroux.) Tot slot ook nog duiven van de Comb. Hengsteboer (de schimmel/witte lijnen).
Bon 50 – Rienk Huizenga – Zwartsluis
Jonge duif 2021
Deze sympathieke liefhebber uit Zwartsluis heeft zich gespecialiseerd op de Vitesse en Midfondvluchten. De basis
van zijn hok is afkomstig van de Heremans duiven via Thijs Louis uit Hulshout. Elk jaar is Rienk wel een keer terug te
vinden op teletekst van de afd. Friesland. In 2015 had Rienk de 5e beste Vitesse duif van Nederland, de 13-178 daar
komt ook ieder jaar wel weer een goed jong uit.
Bon 51 – Pieter Oosterling – Staphorst
Jonge duif 2021
Afgelopen jaar wist Pieter zijn eerste afdelingsoverwinning te behalen met een duif afkomstig van Future Pigeons, dit
tegen ruim 17.000 duiven. Naast de Future Pigeons zitten er duiven uit de besten van Bert Bloemert, Jan Hokse en
Jacob ter Heide (o.a. soort Vandenabeele). Voor komend jaar zijn de plannen groot. Er komt een nieuw, groter hok
en broertje William is ook enthousiast geworden dus het volgende seizoen wordt er gevlogen onder de naam
Gebroerders Oosterling. De koper van deze bon krijgt normaalgesproken (sowieso) een jong uit de
afdelingsoverwinnaar!
Bon 52 – Comb. Hengsteboer – Rouveen
Jonge duif 2021
Deze combinatie bestaat uit de broers Klaas en Andre. Ze behoren al een aantal jaren bij de betere liefhebbers uit de
regio. Afgelopen jaar hadden zij de beste dagfondduif in Samenspel Reest & Vecht. Dit met een duif soort Op de
Beeck Baetens x Marcel Wouters. Samen hebben ze kweekstation HeRo, waar duiven zitten waarmee al vele
liefhebbers geslaagd zijn. Kijk deze verkooplijst maar eens door hoeveel liefhebbers duiven hebben zitten van Klaas
en André!
Bon 53 – Hans Hak – Maurik
Jonge duif 2021
Deze liefhebber behoeft geen introductie meer. Hans behaalt kettinguitslagen met zijn bekende Braad- de Joode
duiven en zijn rode soort. Hans zit niet stil en wil altijd mee blijven doen in de top en haalde daarom in het nabij
gelegen Kerkdriel wat “Harry” nakomelingen bij Jan Hooymans om nog beter te kunnen uithalen op zijn favoriete
NPO-vluchten. Vele hard spelende duivenliefhebbers gingen u voor naar Hans. Zo werd de topper van Hans
“Yolanthe“ opgehaald door Jan Hooymans zelf. Deze liefhebber staat ieder jaar weer bij de kampioenen in de Kring,
Regio en Afdeling 8. Hans Hak is een absolute topper op de Eendaagse Fond en dit maakt een reisje naar Maurik naar
deze geweldenaar meer dan waard.
Bon 54 –Anton Ruitenberg – Zwolle
Jonge duif 2021
De voor allen welbekende Anton Ruitenberg uit Zwolle. Het hokbestand van Anton Ruitenberg bestaat louter uit
crème de la crème duiven die afstammen van de echte cracks. Nazaten van bijna alle top duiven in Nederland en ver
daarbuiten zijn vertegenwoordigd bij Anton.
Bon 55 –Roel Veldman (2) – Staphorst
Jonge duif 2021
Nadeel van kampioen worden bij PV de Streekvliegers is dat van je verwacht wordt dat je 2 bonnen schenkt voor de
bonnenverkoop van de vereniging. Traditioneel de eerste- en de laatste bon van de verkoop. Dus na bon 1 tot slot
bon 55:
De absolute kampioen van PV De Streekvliegers 2020. Roel eindigde zowel in de vereniging als in het rayon op de
hoogste trede als Generaal Onaangewezen. Verder een reeks aan kampioenschappen op afdelingsniveau (afdeling
10): Generaal 4e Onaangewezen en 6e Aangewezen, 5e dagfond OA en 4e hokkampioen, 10e Jong OA, 9e Jong A en
ook de 1e duifkampioen Jong met de NL20-4758016.

Het hokbestand van Roel bestaat uit duiven van Stickers Donkers en Henri van de Linde Sint Jansklooster. Verder
heeft Roel samen met clubgenoot Bert Bloemert een kweekcentrum onder de naam Future Pigeons. Op dit
kweekstation voornamelijk duiven van Jan Hooymans en Anton Ruitenberg. Op dit kweekcentrum zag afgelopen jaar
de Nationale Asduif jong het levenslicht!

