
Platinum Pair. 

 

De 279/99 x Natalia 375/00 vormen het “Platinum Pair”. 
“279/99” is een kruising van een doffer van Maurice Nagels, Ransberg met een duivin van Roox-

Wins, Veldwezelt;  

Natalia komt rechtstreeks van het hok Rudi Hendrix en in haar afstamming vinden we namen terug als 
Romain Conings, Millissen, Borgmans en Smeets. 

 

Qua rassen misschien niet de grootste namen op de markt maar de prestaties van de nakomelingen van 

dit koppel, zowel qua vlucht als kweekprestaties, zijn minstens uiterzonderlijk te noemen en wat mij 
betreft de naam “platina” zeker waard. Zowat elke winnaar of winnares in groot verband bij 

Veulemans & Perilleux is verwand aan dit koppel. Een bloemlezing met lang niet alle winnaars 

vermeld…  
 

“822/03” vormde een vast koppel met “Chateauroux 905-03”; zij kweekten: 

- “Elfje 511/05” moeder van “Air Force” met o.a. 1
ste

 Argenton 289 jl., 1
ste

 Toury 106 jl., 4
de

 
Toury 730 jl., 5

de
 Toury 1549 o., 11

de
 s-nat Chateauroux 8216 o. “Elfje” is ook moeder van 

“912/10” een ongelofelijke jaarling die voor hij verspeeld werd een prachtige reeks neerzette 

van 3 prijzen x100, 2 prijzen x50 en 4 prijzen minstens x20… 

- “Leading Lady 720/07” zelf 1
ste

 Sens 239 jo. en 1
ste

 Issoudun 196 jl. én moeder van “Melito” 
met 1

ste
 nationaal zone C Bourges 4390 jaarlingen, 1

ste
 Momignies, 1

ste
 Pithiviers, 2

de
 Toury, 

2
de

 Orleans etc. 

- Een zoon “658/07” is vader van 1
ste

 nationaal zone C Argenton jaarlingen bij Frederik Motton 
- “Blauw uit Chateauroux 581/05” is moeder van o.a. “101/08” met 1

ste
 Toury 264 o., 1

ste
 

Vierzon 64 o., 7
de

 Melun 1068 jo., 105
de

 nat Gueret 14784, 244
ste

 nat La Souterraine 21258 jo. 

Zij is verder ook moeder van 678/11 met o.a. 1
ste

 Bourges 404 jd, 9
de

 nat zone C 10040 jd en 

46
ste

 nat 31719 jd.  
 

“De 601/04” vliegt o.m. 1
ste

 reg. 321 o. Bourges en 20
ste

 nationaal en ook nog 2
de

 reg. 1195 o. Toury en 

is vader van: 
- “659-11 Fire Power” met o.a. 1

ste
 Nat. Zone C Argenton 2647 jl. en 1

ste
 reg. Pithiviers 338 jo  

- “701-11 Fireworks” won o.a. 1
ste

 reg. Soissons1535 jl. en 7
de

 i-prov. Orleans1851 jl.  

- “790-12 Hailstone” die won o.a. 1
ste

 asduif jaarse OBRAFO met 1
ste

 Montlucon 439 d, 62
ste

  
Nat. Gueret 15007 d, 111

de
 Nat. Argenton 22463 d en 3

de
 Gien 601 o. en 1

ste
 Bourges 146 d. 

- "716-12" won onder meer 1
ste

 Nanteuil 813 d en 1
ste

 Momignies 97 d. 

- "717-12" won onder meer 1
ste

 Salbris 141 d 

- "901-12" won o.a. 1
ste

 Nevers 81 d en 18
de

 Nat. 2918 d, 163
ste

 Nat 19691 Chateauroux d, 4
de

  
Angerville 310 d etc.  

 

“564-04” vloog zelf o.a. 1
ste

 Toury 874 o., 6
de

 Toury 986 o., 11
de

 Orleans 1290 jl.etc. en is vader van:  
- “Blue 214/06” zelf met 1

ste
 interprov Toury 1870 jl. en 4

de
 i-prov. Toury 1549 o. en is vader 

van “Melito” 1
ste

 nationaal Bourges zone C en ‘848-12’ 1
ste

 prov. Chateauroux 

- “Lady Gaga 924/10” vloog o.a. 1
ste

 Sens 1067 d., 2
de

 Sens 581 jl., 1
ste

 Gueret 297 d. en 5
de

 
Blois 265 d.  

 

“Broken Wing 896/05” vloog zelf o.a. 4
de

 Orleans 505, 1
ste

 Toury 107 jl. en 2
de

 Toury 554 jl. is vader 

van oa:  
- “Miet 737/07” 1

ste
 nationaal zone C Gueret jonge en o.a. moeder van 10

de
 Nat. Argenton, 

grootmoeder 9
de

 NatC Bourges etc. 

- “Mega Mindy 157/08” met 1
ste

 Toury 1147 d., 9
de

 Toury 1081 d., 2
de

 Soissons 152 d. (na 
hokgenoot) en 28

ste
 nationaal Argenton 21092 d. en o.a. moeder van “123/11” met 1

ste
 

Nanteuil 534 jo. alsook moeder van “124/11" met 1
ste

 Blois 224 jo. Alsook moeder van ‘848-

12’ 1
ste

 prov Chateauroux alsook moeder 751-12 2
de

 asduif OBRAFO jaarlingen ZW-HAFO. 

- “321/09”, moeder van “Regenboog 941/10” met 2
de

 semi-Nationaal Montlucon 7700 jl. na 
hokgenoot. 



 

“Tientje 510/05” vloog bvb. 2
de

 Soissons 452 jo., 164
ste

 nat Bourges 32762 jo. en is moeder van 

- “Hilde” met o.a. 1
ste

 reg. Toury 1456 jl. en 1
ste

 interprov. Toury 2898 o.  
- “826/07” met o.a. 1

ste
 reg. Blois, reeds vader van “244/08” met o.a. 1

ste
 Bourges 182 jl, van 

“123/11” met 1
ste

 Nanteuil 534 jo. en van “124/11" met 1
ste

 Blois 224 jo. 

 
“Bertje 509/05” vloog zelf 1

ste
 Soissons 189 jo., 23

ste
 NatC Argenton 6652 jo. en is moeder van: 

- “667/07” is bij Buelens en zoon vader van “Mieke” met o.a. 2
de

 interprov. Toury 1225 jl., 5
de

 

nationaal Argenton 21096 jl, 1
ste

 Argenton 146 oude, 2
de

 Chateauroux 162 jl. 

- “860/10” met o.a. 1
ste

 Chateauroux 222 jl. 
- “727/11” met o.a. 1

ste
 Nanteuil 524 jo. 

- “761-08” moeder van “694-11 Firefly” met 1
ste

 Nationaal Zone C Montlucon 6281 jl. en 4
de

 

Nationaal 22672 jl.; 3
de

 Soissons 524 jo. (na 2 hokgenoten), 10
de

 i-prov. Orleans 1851 jl.  
“761-08” is ook moeder van “115-11” met o.a. 8

ste
 semi-Nationaal Chateauroux 8624 jl, 1

ste
 

Angerville 301 o., 28
ste

 Nationaal Argenton 16325 o. etc.  

 
“Black 562/05” vloog zelf 6

de
 i-prov. Toury 1846 jl., 8

ste
 i-prov Toury 1186 o., 25ste s-Nat 

Chateauroux, 24ste s-nat Argenton 2527 o etc en is vader van o.a. 

- “295/09” met 3 prijzen x100 tal als jonge 

- “233/09” met o.a. 10
de

 prov Salbris 1614 jo.;14
de

 NatC Chateauroux 4690 jl.; 1
ste

 Bourges 210 
o.; 1

ste
 Argenton 152 o. en verder x100 uit Soissons, Montlucon en Argenton 

- “914/10” met als jaarling 14 prijzen met 11 keer x10 of beter, 4 keer x50 of beter 

- “853/10” met o.a. 5
de

 NatC Gueret 1064 jl. 
- “949-13” met o.a. 1

ste
 Soissons 349 jo. 

- “948-13” met o.a. 1
ste

 Gueret 500 jo.; 6
de

 nationaal Zone C1 1908 jo. 

 

“Lost 257/06” vliegt o.m. 1
ste

 semi-nationaal 4852 o. Bourges en 2
de

 nationaal ; 1
ste

 reg. 601 o. 
Argenton en verder prijzen per 100-tal uit Toury, Chateauroux en Montlucon. (kwijt) 

 

“Nestzus Lost 258/06” vliegt o.a. 2
de

 Soissons 292 jo. (na hokgenoot), 5
de

 Soissons 475 jo.  zij is 
moeder van: 

- “202/08” met met 1
ste

 Montlucon 271 jl. en 20
ste

 semi-nationaal 9350 jl., 25
ste

 nat. Gueret 2636 

o., 9
de

 Toury 1160 jl., 10
de

 Bourges 904 jo. etc.  
- “Wachtmeister 262/08” won o.a. 1

ste
 Orleans 698 o., 1

ste
 Chateauroux 446 o. (51

ste
 Nat. 20517 

o.), 36
ste

 semi-nat Montlucon 9350 jl. etc...  

 

“166/06” is moeder van verschillende topduiven (met 6 verschillende doffers) 
- “103-08” vloog 7 keer x50 of beter en is moeder van “757-11 Firestar” met o.a. 1

ste
 Nationaal 

Zone C Bourges 4381 jl.; 3
de

 reg. Orleans 1157 jl. (na 2 hokgenoten); 2
de

 reg. Argenton 288 

jl. (na hokgenoot); 15
de

 semi-Nationaal Chateauroux 8624 jl.; 329
ste

 Nationaal Montlucon 
22875 jl. (én ook zelf weer moeder van een winnaar met 1

ste
 prijs Soissons 234 jl.) 

- “277 /09” met 1
ste

 Argenton 357 d. (68
ste

 nationaal), 1
ste

 Toury 178 d., 1
ste

 La Souterraine en 

2
de

 Bourges  
- “207/09” met 1

ste
 Gueret 436 d. (8ste Nationaal) en 1ste Chateauroux 301 d. (5de nat zone C) 

en zelf moeder van “737-11” met 1
ste

 reg. Bourges 387 jl.- 13
de

 nat. Bourges 14571 d.;  

1
ste 

reg. Pithiviers 99 jl.; 1
ste 

reg. Chateauroux 175 o. -  11
de

 nat. Chateauroux 22254 d.; 

3
de

 reg. Argenton 249 o. -  63
ste

 nat. Argenton 16325 d. op zijn beurt weer vader 12
de

 Nat. 
Argenton 19303 jo.  

- “908/10” met 1ste Momignies 290 jl., 4
de

 Toury 1670 jl., 167
ste

 Nat La Chatre 21180 jl., 4
de

 

Soissons 1520 o, 9
de

 Orleans 1294 o. etc 
- “950/10” met o.a. 5 keer minimum x50 van nationale vluchten 

- “967-10” moeder van “871-12” met 1
ste

 Nanteuil 155 d.; 2
de

 Toury 194 d. na hokgenoot. 

alsook moeder van “872-12” met o.a. 14
de

 Nationaal Chateauroux 19691 d., 29
ste

 Nationaal 

Argenton 22463 d., 92
ste

 Nationaal Gueret 15007 d. enz. alsook moeder van “937-12” met 1
ste

 
Angerville 248 d. 



- “771-11” met 1ste Toury 262 d en 1ste Toury 110 d 

- “768-12” met 1ste Toury 199 d. en 3
de

 Nanteuil 2052 d. 

 
 

“810/07” is vader van o.a. 

- “107/08” met 1
ste

 Argenton 287 jo. en 31
ste

 nat C 7422 jo., 59
ste

 nat Bourges 22476 o., 89
ste

 nat 
Argenton 21092 jl. en 9 prijzen in de eerste 10 op de lokale uitslag van zware hafo vluchten  

“107/08” is zelf vader van “813-12” met 1
ste

 interprov. Melun 1959 jo.; 98
ste

 Nat Argenton 

22643 jl.  

- “312-09” die moeder is van 1
ste

 NPO Bourges 6844 jl. 
 

“603/07” is moeder van o.a. 

- “269/09” met o.a. 1
ste

 Toury 198 jo. (kwijt) 
- “125-11” met o.a. 3

de
 interprov Sens 2828 jo. (na 2 hokgenoten); 17de semi-nationaal 

Chateauroux 8624 jo. 122
ste

 Nationaal Montlucon 22875 d, 2
de

 Bourges 266 o. en asduif jaarse 

zware hafo Verbroedering Tienen won! 
- “717-11” met 1

ste
 Angerville 275 p, 1

ste
 Nanteuil 129 d, 28

ste
 Nat. Zone C Bourges 4381 d, 

54
ste

 semi-nationaal Chateauroux 8624 d etc 

- “918-12” met o.a. 1
ste

 Gien 601 o; 1
ste

 Pithiviers 112 jo; 2
de

 Gueret 237 jl. (na hokgenoot), 2
de

 

Pithiviers 109 jl. (na hokgenoot); 3
de

 Angerville 310 jl. (na 2 hokgenoten); 4
de

 Angerville 202 
jl. (na 3 hokgenoten) en 4

de
 Blois 112 jl. (na 3 hokgenoten) 

 

“222/8” is moeder van o.a.  
- “252/09” met 1

ste
 Momignies 83 jo., 2

de
 Momignies 140 jo., 309

de
 nat. Gueret 14245, 1

ste
 

Vierzon 120 jl., 21
ste

 semi-nationaal 3826 duiven 

- “631/11” met 2
de

 Pithiviers 338 d. (na hokgenoot), 2
de

 Sens 2828 jo (na hokgenoot), 2
de

  

Soissons 1535 d. (na hokgenoot), 155
ste

 Nat. Montlucon 22875 d. 
- “725/11 Brangelina” moeder van “845-12 Superbe” met 1

ste
 Nat. Zone C1 Argenton 3634 jo. 

en 3
de

 Nationaal 19303 jo. 

 
“B-52” (252/08) vliegt o.m. 1

ste
 reg. 325 d. Bourges I en 10

de
 Nationaal en 1

ste
 reg. 798 d. Bourges II 

en 26
ste

 nationaal, 1
ste

 reg. Argenton 298 d. en 38
ste

 Nationaal, daarnaast ook nog 2
de

 reg. 698 d. 

Orleans (na een hokgenoot), 2
de

 Chateauroux 446 d. (na een hokgenoot) etc.  
Hij is ook vader van: 

- “757-11 Firestar” met o.a. 1
ste

 Nationaal Zone C Bourges 4381 jl.; 3
de

 reg. Orleans 1157 jl. (na 

2 hokgenoten); 2
de

 reg. Argenton 288 jl. (na hokgenoot); 15
de

 semi-Nationaal Chateauroux 

8624 jl.; 329
ste

 Nationaal Montlucon 22875 jl. (én ook zelf weer moeder van een winnaar met 
1

ste
 prijs Soissons 234 jl.) 

 

“318/09” vloog o.a. 1
ste

 Toury 271 jo. en is moeder van o.a. 
- “706/11” met 1

ste
 Sens 149 jo.  

- “895/13 Golden Francine” met 1
ste

 Nationaal Bourges 24067 jaarlingen 

 
“353/09” – zomerjong nooit gevlogen is vader van o.a. 

- “682/11” met 1
ste

 interprov. Sens 2828 jo. én 1
ste

 prov. Blois 2077 jl. 

- “789/11” met 2
de

 Soissons 524 jo. (na hokgenoot) 

 
Vanaf 2010 gaf het koppel helaas geen jongen meer…  

 

 


