
REFERENTIES 2015 & 2014 
 

* Jan Hooymans: 

 
- 1. Argenton 1.730 d. Noordelijke Unie en tevens de snelste van het gehele concours tegen 2.917 duiven met “Marius”. Zijn moeder 

is "Ariëlle" een rechtstreekse dochter van "Leonardo" (zoon “Leonardo” x "Tinkelbel". “Leonardo” is een zoon van “De Big Boom” x 

“Evita”; 

- 1. Troyes 1.672 d., tevens 2e Nat. Troyes 14.178 d. met ‘Leoni” bij Hans Dekkers . Haar grootmoeder is "Ariëlle"; 

- Autowinnaar ($ 100.000,-) finale en winnaar Three Pigeon Challenge HS Car Race 5 South African Million Dollar Pigeon Race 

met “Typhoon”. Zijn vader is “Blauwe Arie”, nestbroer van “Ariëlle” en dus een zoon van “Leonardo” x “Tinkelbel”. 

 

* Jacob Poortvliet: 
 

- 1. Nationale Asduif Eendaagse Fond WHZB/TBOTB met “Blue Princess”. Ze wint 1. Gien 1.046 d. (4. NPO 6.022 d.), 8. NPO 

Souppes-sur-Loing 6.886 d. en 13. NPO Sens 8.211 duiven. Beide ouders komen uit duiven rechtstreeks van Arie Dijkstra 

Oudwoude. De vader is een kleinzoon van "Ajax" (zoon “Broer Leonardo” x “Tinkelbel”) x "Scarlet" De moeder is een kleinzoon van 

"Stone" (broer “Leonardo”) x "Marta" (uit broer “Tinkelbel”). 

- 1. NPO Sens 8.269 d. & 1. Noordelijke Unie 16.572 d. met “Blue Thunder”. Zijn vader is “Ceasar”, een zoon van “Leonardo” x 

“Tinkelbel”. 

 

* Gebr. Homma:   
 

- 1. Sens 3.752 d., tevens 2. NPO 8.211 d. met “Karin”. Ze wint ook de 6. Laon 10.548 d., oftewel 2x teletekst. Haar vader is 

“Maldini”, zoon van “Okidoki” (uit “Leonardo” x “Tinkelbel”) x “The Special One” (kld. “De Big Boom” x ‘Evita”); 

- 1. Sittard tegen 3.628 d. & 1. Prov. 16.739 d. met “De 771”. Zijn vader is superkweker “Nesta”, stamdoffer en zoon “Leonardo” x 

“Tinkelbel”. 

 

* Albert Timmerman: 
 

- 1. Quievrain 2.337 d. & 2. Prov. 10.798 d. met "Broer Alberto". Zijn moeder is topkweekster "De 726", dochter van "Leonardo" x 

"Tinkelbel"; 

- 1. Quievrain 3.026 d. & 1. Prov. 13.473 d. met "De Stelt". Zijn vader  is "The Boss". Hij is een zoon van "De 190", dochter van 

"De Big Boom" x "Evita"; 

- 1. Tilburg 164 d. & 3. NPO 11.073 d. met “De 348”. Haar vader is "De 343", een zoon van "De 726", dochter van  "Leonardo" x 

"Tinkelbel"; 

- 1. Duffel 282 d. & 5. Prov. 7.322 d. met “De 374”. Haar moeder is topkweekster "De 726", dochter van "Leonardo" x "Tinkelbel"). 

 

* Tjeerd & Jouke Elzinga: 
 

- 1. Tilburg 5.176 d. met “De 589”. Zijn vader komt uit "Vince", zoon van "Okidoki" x "Het Strikje 729" (zuster “Leonardo”) x 

“Lyra”, dochter van "Nienke" (zuster “Leonardo”). 

 

* Comb. v.d. Wal-Winkel: 
 

- 1. Quievrain 4.245 d. & 1. Souppes-sur-Loing 253 d. met “De 290”. De moeder is gekweekt uit "Ús Abe" x “De 148”. "Ús Abe" 

is een zoon van "Chocco 44" (dochter "Leonardo").  “De 148” is een dochter van "Hunti" (broer “Leonardo”) x "Mona Lisa" (dochter 

"Leonardo" x "Tinkelbel"). 

 

* Foeke Hoekstra: 
 

- 1. Souppes-sur-Loing 1.630 d. met “De 499”. Zijn vader "De 550" is een zoon van "Limited Blue" (zoon "Leonardo" x 

"Tinkelbel") x "Hilton" (dochter "Stone" x "Marta"). 

- 1. Quievrain 827 d. (1. - 2.392 d.), 1. Sens 262 d. (4. - 2.112 d.), 1. Quievrain 217 d. (27. - 3.029 d.), 2. Souppes-sur-Loing 239 d. 

(4. - 1.630 d.) met “De 560”. Zij is een kleindochter van "Hunti", zoon van "De Big Boom" x "Evita". 

 

* Team GPS: 
 

- 1. Weert 1.807 d. & 2. Prov. 4.915 d. met “De 030”. De moeder is gekweekt uit "De Benjamin" x "Annette", oftewel uit broer 

"Tinkelbel" x zuster "Leonardo". 

 

- 1. Afdeling Sezanne 4.025 d., 2. Chimay 1.288 d., 2. Sezanne 740 d. met “De 940”. De moeder is gekweekt uit "Darling Evita", een 

topkweekster uit "De Big Boom" x "Evita". 

 



* Eelke & Johnny v.d. Bei: 
 

- 1. Gien 438 d. & 5. NPO - 6.022 d. met “De 093”. Haar vader is “De 985”, een zoon van "Lionel" (klz. "De Big Boom" x "Evita") x 

"Pearl" (kld. "De Late v.d. Strik" x "Dochter Het Grijs Orléanske"). Een volle broer van “De 985” is “Octavio”. Op dit moment de 

superkweker bij Arie Dijkstra. 

 

* Wijnand & Robert Lokhorst: 
 

- 8. NPO Chateauroux 4.012 d. met "De 271". De vader is een zoon van "Helter Skelter" x "Nienke". "Helter Skelter" is een zoon 

van "Okidoki" x "The Special One" en "Nienke" is een dochter van "De Big Boom" x "Evita". 

- 8. Gien NPO 3.827 d. & 27e NPO Bourges 3.217 d. met "De 282". Hij is een  kleinzoon van "Hunti", die weer een zoon van "De 

Big Boom" x "Evita". 

- 11. NPO Nanteuil la H. 12.336 d. met de "De 256". De moeder is een dochter van "Snatch" x "First Taste". "Snatch" is een zoon 

van "Okidoki" x "The Special One". "First Taste" is een dochter van "Pico Bello" (zoon "Leonardo" x "Tinkelbel") x "Dochter 

Spikkeltje" (zoon “De Late v.d. Strik” x “Spikkeltje” = dochter "Leonardo" x "Tinkelbel") 

 

* Erik Reijnen: 
 

- Autowinnaar Semi Finale Derby Arona Tenerife met “Arabel”. Haar moeder is “Blauwke Okidoki”, een dochter van “Okidoki” 

(zoon “Leonardo” x “Tinkelbel”) x “Marta” (dochter van broer “Tinkelbel”) 

- Autowinnaar Car Race 2 Derby Arona Tenerife met “General Comrade”. Zijn moeder is “Sweet Tinkelbel”, een dochter van  

“Leonardo” x “Tinkelbel”. 

 

* Peter Crans: 
 

- 1. NPO Chateauroux 912 d. (N) met "Dafne S" & 1. NPO Argenton 731 d. (N) met “De 787”. Beide eerste prijswinnaars zijn 

kleinkinderen van "Okidoko". Hij is een zoon van "Leonardo" x "Tinkelbel". "Dafne S" is daarnaast ook nog een kleindochter van 

“De 726”, topkweekster en dochter van "Leonardo" x "Tinkelbel"). 

 

 

http://www.ariedijkstra.nl/05_1857139.htm
http://www.ariedijkstra.nl/04_4256369.htm

