Verkooplijst late jongen hoefnagels – Beens
Koop 1 en Koop 2
17-1859101
17-1859102 blauw
Vader Ribalia 11-1185754 rechtstreekse koopman duif en kleinkind van 4 toppers van koopman en
meer dan goede kweker o.a . 15-453 1e issodun dit jaar en de 15-319 1e creil vorig jaar.
Moeder Bontje van A de Jong. 14-3420261 Teletekst duif als jonge duif van Nanteuil en 1e prijs
St.Quentin als jaarling. Is halfzus 1e NPO Limoges en de 311 en de 312.
Koop 3 en Koop 4
17-1859103
17-1859104
Vader gouden duifje 12-1114354 rechtstreekse Mark vd Berg uit Sergio en Anna. Anna is de
olimpiade duif van Mark vd Berg.
Moeder 14-3420099 t bontje moeder van de Vale 244 en speelde zelf de 42e nationaal Agen 6890
duiven
Koop 5 en Koop 6
17-1859105
17-1859106
Vader De Witte 193 van Christ. Zelf een hele goede vlieger en vader van een witte teletekst duif van
Cahors 5e van 4264 duiven met een ochtend lossing.
Moeder 15-6147247 rechtstreeks Jos van Olmen moeder van deze duif is een samenkweek met Eddy
Didden en daar zit de Cor en lady Perpinan in ook de 403 super vlieger bij Jos.
Koop 7
17-1859107
Vader is 12-6326148 Snelle Rik en komt uit de lijnen van het kanon van Danny van dijk.
Moeder 13-6120201 komt van Eddy Janssen en komt uit de Darco en de moeder is kleindochter
Kanibaal en Di Caprio. En is moeder van de 16-498 die een eerste prijs heeft van Quievrain in april
van dit jaar.
Koop 8 en Koop 9
17-1859108
17-1859109
Twee zuivere Koopman duiven uit bewezen lijnen en bewezen kwekers.
Vader 14-1462436 Change is vader van de15-3 11 en de 15-3 12 met een eerste Morlincourt en een
eerste Peronne. De nestzus van de vader is een super kweekster bij R.A. Bakker.
Moeder 12-1077006 Holiday is moeder van de 15-305 1e NPO Limoges 2016. In de stamboom vind u
alle iconen van de laaste jaren van de koopman duif.

Koop 10 en Koop 11
17-1859110
17-1859111
Hier een aanbieding uit het Barcelona hok uit Alphen.
Vader 13-1320087 komt uit de oude bassis van de Barcelona ploeg
Moeder 13-1320071 heeft al 2 x prijs gehaald vanuit Barcelona.

Koop 12 en Koop 13
17-1859112
17-1859113
Vader dubbel kleinkind Red Bullens. En komt uit een broer van de 1e Sector 4 limoges 2017 2166
duiven zowel vader als moeder zijn hele goede vliegers.
Moeder is een zus van de 1e nationaal bordeaux van Rex de Leeuw en komt uit de 8e nationaal
Barcelona bij Rex.
Koop 14 en Koop 15
17-1859114
17-1859115
Hier een aanbieding uit het Barcelona hok uit Alphen.
Vader 13-1320077 is een broer van het bontje 99 die moeder is van de Vale 244.
Moeder 14-1136388 en komt uit de Rode 467
Beide duiven hadden prijs van Barcelona.
Koop 15 en Koop 16
17-1859116
Hier een aanbieding uit het Barcelona hok uit Alphen.
Vader 12-1701266 is voor 75% een broer van het bontje.
Moeder 14-1136391 komt nog uit de” legendarische” Witkop van 00
De 266 had ook zijnn prijs van Barcelona.
Koop 17 en Koop 18
17-1859117
17-1859118
Vader 15-3513318 is een speciaal gekweekte duif uit vader met dochter. Om een familie 1e
prijswinnaars te versterken en dit geeft al reseltaat met de 16-498 die een eerste prijs heeft van
Quievrain in april van dit jaar.
Moeder is 09-3952240 en is ook moeder van de 15-319 1e Creil vorig jaar. En de 8e NPO chateauroux
in 2012 maar ook van de 13-933 samenkweek met een koopman duif van Gert vd Boogaard en 2 jaar
op een rij duifkampioen dagfond in onze club. En de 16-502 met de 46e NPO La Souterraine

Koop 19 en Koop 20
17-1859119
17-1859120
Vader 13-3317933 2 jaar op een rij dagfond duifkampioen in onze club
Moeder 14-3420108 Speelde in 2016 de eerste prijs van La Souterraine
Koop 21
17-1859121
Vader 15-3513390 is een late jonge van 2016 met Belgische ochtendlossing roots van Van Gils en Jos
van Olmen en vlieg als jaarling meteen een goede prijs van narbonne ook speelt hij prijs in Alphen
van Issoudun en Argenton.
Moeder 16-3618462 is een zus van de Vale 244 dus ook een jong uit de Rode 467 met het Bontje
099 speelde zelf de 42e nationaal Agen 6890 duiven
Koop 22 en Koop 23
17-1859122
17-1859123
Vader Ribalia 11-1185754 rechtstreekse koopman duif en kleinkind van 4 toppers van koopman en
meer dan goede kweker o.a . 15-453 1e issodun dit jaar en de 15-319 1e creil vorig jaar.
Moeder Bontje van A de Jong. 14-3420261 Teletekst duif als jonge duif van Nanteuil en 1e prijs
St.Quentin als jaarling. Is halfzus 1e NPO Limoges en de 311 en de 312.
Koop 24 en Koop 25
17-1859124
17-1859125
Vader is de 15-3513312 de 12 met een eerste prijs op Morlincourt en een eerste prijs op Peronne.
Moeder 16-3618498 die een eerste prijs heeft van Quievrain in april van dit jaar.
Koop 26 en 27
17-1859126
17-1859127
Vader 15-1001453 Deze halve koopman uit de 11-754 speelde dit jaar de 5e op de Union van
Issoudun.
Moeder komt rec htstreeks van Hemert Ouwekerk uit Nieuwendijk. Jaarlijks worden er met Aart
duiven geruild.
Koop 28 en Koop 29
17-1859128
17-1859129
Vader 15-3513314 is een broer van de …. Nat Pau van 2017.
De Moeder 16-3630402 komt van Christ vd Pol uit de Witte 193, en is dus een half zus van de 5e NPO
Cahors tegen 4264 duiven

Koop 30 en Koop 31
17-1859130
17-1859131
Vader gouden duifje 12-1114354 rechtstreekse Mark vd Berg uit Sergio en Anna. Anna is de
olimpiade duif van Mark vd Berg.
Moeder 14-3420099 t bontje moeder van de Vale 244 en speelde zelf de 42e nationaal Agen 6890
duiven
Koop 32 en Koop 33
17-1859132
17-1859133
Vader 16-3630408 van rechtreeks Christ van de Pol en als jaarling prijs van Agen.
Moeder 15-3513393 een kruising tussen Van Gils en Jos van Olmen.
Koop 34 en Koop 35
17-1859134
17-1859135
Vader 15-3513244 De vale een jonge uit de rode die op alle afstanden vroeg kan vliegen.
Moeder 15-3513315 komt uit de duif van mark van de berg met een zus van de eerste nationaal
bordeaux van Rex de Leeuw.
Koop 36 en Koop 37
17-1859136
17-1859137
Vader 11-3055181 wat een hele goede en constante vliegduif is de afgelopen jaren.
Moeder is de witte 200 14-3420200 en komt uit de witte 193 deze duif is nooit gespeeld
Voor wie deze witjes???
Koop 38 en Koop 39
17-1859138
17-1859139
Vader De Witte 193 van Christ. Zelf een hele goede vlieger en vader van een witte teletekst duif van
Cahors 5e van 4264 duiven met een ochtend lossing.
Moeder 15-6147247 rechtstreeks Jos van Olmen moeder van deze duif is een samenkweek met Eddy
Didden en daar zit de Cor en lady Perpinan in ook de 403 super vlieger bij Jos.
Koop 40 en Koop 41
17-1859140
17-1859141
Twee zuivere Koopman duiven uit bewezen lijnen en bewezen kwekers.
Vader 14-1462436 Change is vader van de15-3 11 en de 15-3 12 met een eerste Morlincourt en een
eerste Peronne. De nestzus van de vader is een super kweekster bij R.A. Bakker.
Moeder 12-1077006 Holiday is moeder van de 15-305 1e NPO Limoges 2016. In de stamboom vind u
alle iconen van de laaste jaren van de koopman duif.

Koop 42 en Koop 43
17-1859142
17-1859143
Vader 15-3513284 is een jonge uit het koppel 254 Mark vd Berg x 797 Rex de Leeuw met dit jaar al
een mooie prijs op Mont de Marsan en vorig jaar 2 prijzen vd 2 x zetten.
Moeder 15-3513292 is een laat jong 2016 uit belgisch ochtend lossing soor Van Gils x Jos van Olmen.
Koop 44 en Koop 45
17-1859144
17-1859145
De laatste van vandaag de jongen uit de rode
vader
2012
986 br2000 cahors 4264 duiven
437 br2000 bordeaux 4479 duiven
2013
46 nat tarbes ( NPO ) 8707 duiven
2014
1e jaar nieuwe adres
gemist van narbonne.
2015
183 nat pau 3433 duiven
630 nat st vincent 3741 duiven
2016
413 nat pau 3788 duiven
323 nat st vincent 3387 duiven
142 nat perpignan 4027 duiven
2017
598 nat mont de marsan 3526 duiven
288 nat st. vincent 3037 duiven
30 nat perpignan 4789 duiven
Moeder 15-6147251 rechtstreeks Jos van Olmen komt uit duiven van Denisse gekruist met zijn oude
lijnen waar Jos Vaak succesvol mee was

