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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kleine maar kwaliteitsvolle bonnen- en jonge duivenverkoping  t.b.v. de Madese Bond van 

Postduivenhouders op zaterdagmiddag 28 december 2019 rond de klok van 15.00 uur 

tijdens onze jaarlijkse  tentoonstelling. De zaal is geopend vanaf 14.00 uur waarbij u de 

tentoongestelde duiven kunt bekijken. Ons lokaal is gevestigd in de Wilhelminastraat 2A te 

Made (parkeerruimte bij de JUMBO). 

Voor eventuele informatie en/of het uitbrengen van een bod op één van onderstaande 

bonnen kunt u  mailen naar familiedekort@kpnplanet.nl   

================================================================================== 

BON  1 

Tot op heden is hier een bedrag van:  € 150.00 op geboden. 

Jan van Gijzel Made schenkt een jonge duif 2020 uit Olympiade-doffer !!!!!!!!!!!!!!. 

Jan heeft elk jaar wel een superduif op zijn hok. Ook dit jaar had hij weer zo’n kanjer die het 

presteerde om 3e duifkampioen marathon te worden van heel Nederland. Ga er maar aan 

staan. Omdat Jan de vereniging een warm hart toedraagt wilde hij beslist iets goeds 

schenken en de koper kan dan ook in 2020 een jonge duif gaan halen uit zijn 

“Olympiadedoffer”. Waar kun je nog een jonge duif aanschaffen rechtstreeks uit een 

Olympiadeduif. Werkelijk een superschenking. 

================================================================================== 

Bon 2 

Jac. Hanssen Geertruidenberg schenkt een jonge duif 2020 in overleg. 

Jac is één van die sterke liefhebbers uit Geertruidenberg die nog niet zo lang lid is van onze 

club en dat hebben we geweten dit jaar. Vooral met de jonge duiven speelde hij werkelijk 

formidabel en hij kon het zich veroorloven om de laatste vlucht zelfs niet mee te doen en 

toch werd hij 1e aan- en 3e onaangewezen kampioen op het onderdeel jonge duiven.  Hij had 

enkele fantastische jonge duiven die hij niet wilde verspelen en daarom dat hij ook de 

laatste wedvluchten niet meedeed. Men zegt altijd wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 

dus waar kun je beter aankloppen ? 



================================================================================== 

Bon 3 

Tot op heden is hier een bedrag van:  € 80.00 op geboden. 

Patrick van Bragt Made schenkt een jonge duif 2020 in overleg. 

Over deze jonge en ambitieuze liefhebber is al het één en ander geschreven in de landelijke 

duivenpers en ook op PiPa komt men zijn naam regelmatig tegen bij de rubriek “Mooie 

prestaties”. Hij doet dit met een zeer beperkte hokaccommodatie en hokbezetting. Hij heeft 

dit jaar veel tegenslag gehad met zowel zijn oude als jonge duiven. Wanneer je dan weet dat 

hij toch nog bij de kampioenen staat in de afdeling Brabant 2000 en in onze vereniging  1e 

vitesse aangewezen, 1e dagfond zowel aan- als onaangewezen en 1e duifkampioen dagfond 

geworden is weet je al dat hij geweldig veel kwaliteit op zijn hok heeft zitten. Mijn tip, 

wanneer je mag uitzoeken pak er eentje uit de lijn van de “57”, succes verzekerd. 

================================================================================== 

Bon 4 

Ad van den Hout Made schenkt een late jonge duif 2019. 

Nu komen we bij een kleine liefhebber met grootse prestaties op de overnachtvluchten. 

Wanneer je sommige uitslagen van Ad leest gaat het je duizelen voor je ogen. Wie herinnert 

zich niet de uitslag  van een loodzware Bordeaux dit jaar waarbij Ad in Brabant 2000 maar 

liefst 3 duiven bij de eerste 8 prijswinnaars wist te pakken. Werkelijk outstanding. Maar ook 

op de andere overnachtvluchten wist hij veel prijzen en kopduiven te pakken wat 

resulteerde in het 1e onaangewezen Marathonkampioenschap binnen onze vereniging. Ook 

in Brabant 2000  stond hij bij de eerste 5 kampioenen gerangschikt op dit onderdeel. In 

tegenstelling tot de meeste overnachtspelers beschikt Ad slechts over een zeer klein maar 

kwaliteitsvol hokbestand.  Eem aanrader. 

Ik heb een jonge duif gekweekt, om op de bonnenverkoop te schenken. 
Het is een jonge duif uit de NL2016 1609270 
Deze duif haalde in 2019 van Bordeaux de 5e prijs in Brabant 2000 tegen 2473 duiven,  

en Nationaal Bordeaux de 21e prijs van 8815 duiven. 

Op Dax 2019 in Brabant 2000 2e tegen 1150 duiven en Nationaal de 7e prijs tegen 4596 

duiven 

St.Vincent 2018 in Brabant 2000 de 23e van 1588 duiven en tevens 1e in de Madese Bond. 

 

Zie voor de stamboom van deze duif op de hiernavolgende bladzijde. 

 

 

 



 

================================================================================== 

 



Bon 5 

Tot op heden is hier een bedrag van:  € 50.00 op geboden. 

Jac. van Bijnen Made schenkt een jonge duif 2020. 

Jac is één van die liefhebbers die er elk jaar bij zitten. En hoewel dit, volgens Jac zijn eigen 

woorden, een slecht seizoen was behaalt hij toch weer het 3e generaal onaangwezen 

kampioenschap. Daarnaast behaalt hij ook weer 2 overwinningen in onze vereniging. Jac. 

heeft in de loop van de jaren een soort duiven bij elkaar gesprokkeld die gemakkelijk kop 

kunnen spelen. Vooral zijn “rode soort” staat hierom bekend. Een goed verstaander heeft 

maar een half woord nodig wanneer hij deze bon koopt.  

================================================================================== 

Bon 6 

Tot op heden is hier een bedrag van:  € 75.00 op geboden. 

Rienus Commeren  Geertruidenberg schenkt een jonge duif 2020 in overleg. 

Weer zo’n kanjer uit Geertruidenberg. Maar liefst 6 maal wist hij de zege te behalen dit 

seizoen en dit resulteerde uiteraard in een resum aan kampioenschappen zowel in de 

vereniging als ook in Rayon 3. De belangrijkste binnen onze vereniging zijn 1e onaangewezen 

vitesse en 1e duifkampioen vitesse, 1e duifkampioen midfond, 1e jonde duivenkampioen 

onaangewezen, 1e generaalkampioen aangewezen en maar liefst de 3 eerste generaal 

duifkampioenen. Hij beschikt derhalve over meerdere geweldige duiven en gezien de inzet 

van de bon zijn er liefhebbers die ook een dergelijk pareltje op hun hok willen hebben 

volgend seizoen. 

================================================================================== 

Bon 7 

Tot op heden is hier een bedrag van:  € 50.00 op geboden. 

Anthony Schillemans Made schenkt een jonge duif 2020 in overleg. 

Hier een bon van onze Generaal kampioen onaangewezen en dit voor het tweede 

opeenvolgende jaar.  Vooraf had hij al aangegeven dat hij zijn titel graag wilde prolongeren 

en dat hij daarvoor zijn best ging doen. Om het dan toch waar te maken is een ander 

verhaal. Maar hij heeft het dan toch maar geflikt en daarnaast ook nog eens 6 

overwinningen.  Tel daar dan nog bij dat  Anthony nog gewoon elke dag vroeg naar zijn werk 

moet vertrekken  maakt deze prestaties nog indrukwekkender. Anthony heeft duiven op zijn 

hok die van alle markten thuis zijn van snelheid  t/m de overnachtvluchten. Wil je ook in het 

bezit komen van dergelijke allrounders sla dan nu je slag en bij Anthony wordt  je keurig 

bediend,  daar ben ik van overtuigd. 

================================================================================== 



Bon 8 

Tot op heden is hier een bedrag van:  € 100.00 op geboden. 

Frans Maas Wagenberg schenkt maar liefst 2 jonge duiven 2020 in overleg. 

Voor mij de revelatie van afgelopen seizoen. Wist hij in voorgaande jaren ook regelmatig 

goede uitslagen neer te zetten, dit jaar was hij bij tijd en wijle onnavolgbaar. Hij won maar 

liefst 7 maal de eerste prijs en behaalde dan ook diverse kampioenschappen waarvan de 

belangrijkste zijn, 1e aan- en onaangewezen kampioenschap midfond, 1e aan- en 

onaangewezen kampioen natour en ook 1e duifkampioenschap natour. Frans laat niets aan 

het toeval over en ondanks zijn drukke zakelijke beslommeringen  weet hij geweldige 

prestatie neer te zetten. Hij is ook altijd op zoek naar betere duiven en u kunt hier nu van 

profiteren door niet één maar twee jonge duiven te gaan halen. 

================================================================================== 

Bon 9 

Tot op heden is hier een bedrag van:  € 100.00 op geboden. 

Rex de Leeuw Made schenkt een late jonge duif 2019. 

Hier de laatste bon van deze verkoping maar zeker niet de minste want onze voorzitter 

presteerde dit jaar weer voortreffelijk op zijn geliefde terrein, de marathonvluchten.  Hij 

werd 1e aangewezen kampioen binnen onze club en ook in Brabant 2000 wist hij zich tussen 

de eerste 10 kampioenen op zowel het aan- als onaangewezen kampioenschap nestelen. 

Een geweldige prestatie. Hij had beloofd  voor onze vereniging iets speciaals te schenken en 

hij heeft meer dan zijn woord  gehouden want bekijk hieronder afgebeelde  stamkaart  maar 

eens. Een kind uit zijn “Lady Perpignan”, 1e nationaal Perpignan bij de duivinnen in 2013 en 

aan vaderskant het beste van Cor de Heijde. Super. 

 

Zie voor de stamboom van deze duif op de hiernavolgende bladzijde. 

 



 


