Top-referenties
1e – National Carentan (FR), 3.516 jd. 2013, Richard Turner (UK) met inteelt Pre Olympic doffer;
1e - National RPRA Award 2008, Richard Turner (UK) met Olympic Bolt, klzn SIR801 (3x 1e Fed);
1e - Derbyshire Fed. B/B, Richard Turner met Pourmoi, kruising Bores lijn x Pre Olympic;
1e – Club (4x 1e), Richard Turner met Workforce, een duivin uit Bores lijn x Jonker;
1e – Chateauroux 1.184 duiven, Olaf Boers met de 09-614 (kleinzoon Pearl Blue x broer SIR801)
1e – Chateauroux 1.170 duiven (669 km), Kees Niesten met kleinzoon Paris Blue (11-737);
1e – Rayon B 2.386 duiven, Max van Delden (de 10-300);
1e – Rayon B, Morlincourt 1.185 duiven, Max van Delden (de 11-552, uit zoon Maxime’s Girl);
1e – Rayon D, Strombeek 4.679 duiven met 09-397, kleindochter Pre Olympic, Jelger Klinkenberg;
1e – Rayon D vlucht Jonge duiven met De Jonker, Jelger Klinkenberg;
1e – Rayon D vlucht Jonge duiven met kleinzoon , Jelger Klinkenberg;
1e – Rayon B Chimay (2012), 3.030 duiven (276) km, 12-642 (samenkweek met Peter Beentjes);
1e - Winner ‘Golden Duif’ middellange afstand, August/September, door Irmer & Zn (Duitsland);
1e – 1.529 duiven, Wolvertem, Jelger Klinkenberg met de 11-396, (grd. ‘Blauwe Hertog’)
1e – 1.010 duiven, 215 km Nijvel, Steef Duijn met de 13-946, uit zoon Gr.son Che x eigen soort;

1e - 854 duiven, 217 Km 07364-11-388 (grd. ‘Blauwe Hertog’), door Irmer & Zn (Duitsland);
1e – 2e en 3e (!) 700 duiven, 158 km, Max van Delden met klk. Pre Olympic (uit 941) en Maxime;
1e – 547 duiven, Max van Delden (Uitgeest) met de 11-274, kruising eigen lijn x Jonker;
1e - (en 2e), 538 duiven, M&D Evans (Myrtlelofts UK) Open NE Prov, 2x klkind Pre-Olympic
1e – 490 duiven, Olaf Boers, met de 09-614, uit zoon SIR801 x Pearl Blue;
1e – 392 duiven, (2e rayon B 1.492 d), Peter Beentjes met 13-757, uit zoon Kleinzoon Bliksem;
1e – 326 duiven, Morlincourt, Henk Beentjes, met 13-598, gekweekt uit dochter Maxime;
1e – 272 duiven, Ronquieres, Max van Delden met de 13-234, uit 08-941= zoon Pre Olympic;
1e - 247 duiven, Olaf Boers, met de 09-614, uit zoon SIR801 x Pearl Blue;
1e – 145 duiven, Argenton, Max van Delden met 10-288, uit dtr Pre Olympic x Zn Witbuik

Peter Beentjes (Heemskerk)
Een belangrijke vriend en samenwerkingspartner in de sport is de al jaren hardspelende Peter Beentjes, Heemskerk. Al enige tijd kweken we
samen en testen nazaten van elkaars beste duiven op beide hokken. De NL-677 komt uit Kleinzoon Bliksem x een kweekduivin van Peter (soort
M. Vink) en vloog als jonge doffer meteen drie maal vroeg op rij met een 22e – 3.457 d, 21e – 2.985 d, en een 14e – 744 duiven. Uit een broer
van de 677 kweekt Peter weer de 13-757: dit blauwe duivinnetje wint de 1e Arras van 392 duiven (2e rayon 1.492 duiven), een bewijs dat deze
samenkweek goed gepakt heeft (ook bij mij zijn twee doffers uit deze koppeling succesvol). Een andere nazaat van samenkweek, de NL12-642
won met 1161 mpm de 1e Chimay van 3.030 duiven rayon B (276 km). De 642 komt uit Pearl Blue (07-370, = nestzuster Kleinzoon Che)
gekoppeld aan een goede kweekdoffer van Peter (soort M. Vink).

Richard Turner (Workshop, Engeland)
Richard met de 1e Nat. RPRA Award Youngbirds (Olympic Bolt, kleinzoon SIR801). Richard haalde in 2007-2008
een aantal kinderen uit de beste vliegers, waaronder SIR801, Pre Olympic, Blauwe Hertog, Bones, Maximus, e.a. Met
nazaten hiervan speelt Richard sinds enkele jaren op nationaal topniveau. Een voorbeeld is Olympic Bolt, kleinkind
SIR801 die met 3x 1e in groot verband (Federation) als jong de prestigieuze titel 1e Nat. RPRA Award UK
binnensleepte. Nazaten van Pre Olympic, in kruising met zijn Bores lijn, doen het vooral op de verre afstanden erg
goed. Zo vloog de kruising Jonker x Bores ”Workforce” 4x 1e in de club en won”Pourmoi” een 1e Derbyshire Fed
B/B. Een ander voorbeeld is de 09-203 die alleen als jong al de volgende prijzen bij elkaar vloog: 4e – 1718 d, 5e –
1137 d, 18e – 1526 d, 19e – 2251 d. Meer info over de inbreng en resultaten van mijn duiven bij Richard vind je op zijn
eigen site ‘Anston Loft’. Wil je meer over zijn systeem weten, kijk dan naar een filmpje ove hem op Youtube of lees
dit artikel dat in Engeland werd gepubliceerd. Richard is een zeer sympathieke en ambitieuze liefhebber die met een
uitgekiend systeem van totaalweduwschap het maximale uit zijn duiven weet te halen. Dat de DVD die over hem werd
gemaakt en geintroduceerd op de Blackpool show al binnen 1 dag was uitverkocht, geeft wel aan dat hij in eigen land
niet onopgemerkt is gebleven. Richard, congratulations with your great performance, and thanks for your friendship. Stay on top!

Irmer & Zn (Duitsland)
In 2010 verhuisde de Blauwe Hertog via PIPA naar Irmer & Zn, Duitsland. Nazaten van de Blauwe Hertog presteren ook daar zeer sterk,
waarvan enkele voorbeelden (bron: PIPA);
1. winner of ‘Golden Duif’ middle distance Germany August/September
3. best youngster Federation
4. best youngster Federation
8. best youngster Federation
5. prov. young acebird South East Route
8. prov. young acebird South East Route
15. prov. young acebird South East Route

Co-Winner 1. championship Federation
1. – 854 birds 217 Km 07364-11-388 (grd. ‘Blauwe Hertog’)
2. – 726 birds 242 Km 07364-11-388 (grd. ‘Blauwe Hertog’)
3. – 1,047 birds 127 Km 07364-11-387 (g.son ‘Blauwe Hertog’)
4. – 1,992 birds 338 Km 07364-11-387 (g.son ‘Blauwe Hertog’)
8. – 1,992 birds 338 Km 07364-11-336 (grd. ‘Blauwe Hertog’)
8. – 726 birds 242 Km 07364-11-388 (g.son ‘Blauwe Hertog’)
9. – 1,992 Birds 338 Km 07364-11-304 (grd. ‘Blauwe Hertog’)
10. – 1,992 Birds 338 Km 07364-11-344 (g.son ‘Blauwe Hertog’)
13. – 1,992 Birds 338 Km 07364-11-387 (grd. ‘Blauwe Hertog’)
14. – 1,992 Birds 338 Km 07364-11-418 (grd. ‘Blauwe Hertog’)
16. – 1,992 Birds 338 Km 07364-11-313 (d. ‘Blauwe Hertog’)
C.K. Niesten (Uitgeest)
C.K. Niesten is op de dagfond zeer succesvol met een kleinzoon Paris Blue (na samenkweek met G. De Boer, Heemskerk). Zijn NL11- 1628737
vloog in 2012 op de dagfond (als zomerjong 2011!) super met: 1e Chateauroux 1170 d. (669 km), 2e Tours 1290 d. (620 km), 33e Argenton
1027 d. (698 km), 45e Chateaudun 1796 d. (550 km).

Jelger Klinkenberg (Schermerhorn)
De sympathieke mirakelman op de vitesse en midfond in rayon D! De afgelopen jaren ruilden we enkele
jongen om te testen. Ik was hierdoor zeer succesvol met Messira, een rechtstreekse dochter van zijn Messi,
2e Nat. WHZB Vitesse 2008 die met Blauwe Hertog moeder werd van Paris Blue. Jelger vloog 2x een 1e
rayon D met jongen van mij, een kleinkind Pre Olympic en De Jonker . Dit laatste jong werd later op
PIPA verkocht. Nog beter deed de 09-397 het. Ook dit is een zoon Pre Olympic. Hij vloog bij Jelger o.a.
een 1e Strombeek (4.779 d), 2e Meer (5.497 d) en 8e Duffel (24.806 d). Als kweker deed hij het nog
beter. Elphaba, een dochter van hem, vloog een 2e, 3e, 3e, 3e, 3e en 5e van gemiddeld 2.000 duiven!

2013 werd afgesloten met een 10e nationaal B.O.T.B. Vitesse/Midfond met de 11-396, deze duivin kweekte Jelger weer uit een zoon van de
Blauwe Hertog toen hij gekoppeld stond op Messira. De ’396′ won een 1e, 2e, 2e, 2e, 3e, 5e, 11e etc in rayon D tegen gemiddeld1200 duiven.
Jelger, gefeliciteerd met deze prestaties, echt super!

Max van Delden (Uitgeest)
Max 3x een 1e met nazaten Pre Olympic en mijn Bosua lijn. Max heeft in 2009 gevraagd of ik hem kon helpen aan wat
meer snelheid in zijn fond-duiven. In 2009 en 2010 haalde hij eieren van de vliegduiven en heeft ze gekruist met zijn
eigen soort, en met succes. In 2010 vloog de 10-300 een 1e van 2.386 duiven in rayon B. De 11-375 vloog als jong een
30e in de afdeling 6 en een zusje, de 11-274, vloog in 2012 een 1e van 547 duiven. Beiden komen uit zijn eigen lijn (05139) x Bosualijn en Pre Olympic nazaten. Ook won Max in 2012 een 2e van de loodzware Argenton 199 d (14e van
1.027 d, kleinkind Zoon Witbuik).
In 2013 haalde Max opnieuw uit met een 1e van 1.185 duiven van Morlincourt rayon B, ditmaal met de 11-552
(kleinzoon Maxime’s Girl) en een 1e van 145 duiven van Argenton (697 km, uit kleindochter Pre Olympic en Zn Witbuik). Tot slot in de
slotfase van het seizoen wint Max opnieuw de 1e van 272 duiven uit Ronquieres met een kleinkind Pre Olympic. Max, bedankt voor je
referenties en ook komend jaar veel succes met de “JVD” (Jonker x van Delden) duiven.
Olaf Boers (Borne)
Olaf Boers kocht in 2008 enkele zomerjongen uit de kwekers. Uit een zoon van de 04-217
(vader SIR801) x Pearl Blue (07-370) kweekte hij de ‘Alles of Niets’ (09-614). Deze
doffer vloog op de eendaagse fond met zwaar 3x een 1e met diverse andere kopprijzen. Zijn
beste prestaties zijn 1e Chateauroux 1.184 duiven (afd 9, regio 2) 1e – 490 duiven, Nanteuil
(450 km), 1e - 247 duiven Nanteuil (450 km), 3e – 2.055 duiven Arras (354 km), 10e – 2.954
duiven Blois (652 km), 8e – 723 duiven, Morlincourt. Met recht een topper wat het wachten op
de duiven tot een echt plezier maakt. Olaf succes met de 614 op de vluchten en de kweek
komend jaar!

Mark Evans (Myrtlelofts, UK)
Mark Evans kocht in 2010 Pre Olympic en startte dit jaar (2013) voor het eerst sinds
10 jaar weer met wedstrijden. Na de eerste wedstrijd met jonge duiven stuurde Mark
het volgende bericht:
Hi Peter,
I am the pigeon fancier from the U.K. who purchased Pre Olympic in your auction
sale that you had on PIPA a couple of years ago. I just wanted to say we are very
pleased with the breeding from Pre Olympic. This year is my first year back racing
since 20o2 and in my first youngbird race in 10 years we won:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Open North East Provincial 538 birds.




1st price was won with grandchilde pre Olympic x Davina
2nd price was won with grandchild Pre Olympic x Lady of the Rings
12th price was won with grandchild of Pre Olympic x Davina (nestmate to 1st price winner)

I will keep you updated of anymore wins throughout the 2013 season
Thank you and kind regards,
Mark Evans
www.myrtlelofts.com

Steef Duijn, Heemskerk
Recent ontving ik van clubgenoot Steef Duijn een mooi bericht als afsluiter van het seizoen 2013: zijn ‘Verloren zoon’ (13-946) won op de
laatste natoervlucht Nijvel de 1e in het rayon van 1.010 duiven. Steef kweekte deze jonge doffer uit een zoon van Grandson Che, een van mijn
beste kweekdoffers. Steef haalde deze doffer in de zomer van 2012 op een bon die hij kocht, vlak voordat PV de Vredesduif en PV Vitesse
opgingen in onze huidige club PV Heemskerk, daarmee inmiddels toch wel de grootste vereniging van de afdeling 6. Langs moederskant zien we
in zijn stamboom vooral toppers van Steef’s eigen hok terug, waaronder de lijn van de ’16′ en de Super ’02, ook geen vervelende duiven!

*****

