
Nog meer referenties van Hans & Evert-Jan Eijerkamp: 
 
1e Prov. Asduif Vitesse Afd Friesland in 2013 
Corrie Hakvoort had in 2013 de beste duif op de Vitesse in Afdeling 11 met haar 
‘Abdulrahman’. Deze topper werd gekweekt uit 2 rechtstreekse Eijerkamp duiven. De vader 
is een kleinzoon ‘Tips’ en moeder is zuivere Heremans-Ceusters en dochter van ‘Ze Roberto’ 
een geweldige kweekdoffer die in 2006 bij Leo Heremans en Charel Ceusters. ‘Ze Roberto’ is 
vader van enkele geweldige topvliegers als kwekers inclusief Top 10 winnaar op eenhoksrace 
in China. ‘Ze Roberto’ stond hierin gekoppeld aan een dochter van de ‘Euro’, de 
vaandeldrager welke in 2004 1e Europese Asduif Snelheid werd op de Western Nations Cup 
in Cat. A.  
 
1e Prov. Gennep Afd Friesland in 2013 
De Combinatie v.d. Stouwe – Douna winnen de 1e provinciaal Gennep tegen 3,023 duiven 
met een kleinzoon van de ‘Jackpot’. De moeder is een volle zus van de topduiven ‘Olympic 
Vivian’, ‘Ted’, ‘Jack’, ‘Jackpot Junior’ is zij is al moeder van meerdere overwinnaars o.a. 1e 
Deventer – 2,139 duiven, 1e ’s Heerenberg – 10,000 duiven. Ook speelde deze combinatie 
eerste prijzen met kleinkinderen van de fameuze ‘Euro’. Uit een dochter van de ‘Euro’ 
wonnen zij 1e Tongeren – 1,538 duiven, 1e Nijvel – 1,605 duiven  
 
2e Nat. Asduif Vitesse NPO in 2013 
Johny Paliama heeft met zijn ‘Messi’ de 2e Nationale Asduif Vitesse in 2013 en deze crack 
werd gekweekt uit rechtstreekse dochter van ‘Hercules’. De ‘Messi’ won o.a.2. Nat. Asduif 
Vitesse in 2013, 1e Duffel - 1,651 duiven, 2e Nijvel - 1,794 duiven, 2e Pommeroeul - 979 
duiven, 7e Tilburg - 1,658 duiven etc. 
‘Hercules’ is een van de absolute topkwekers bij Eijerkamp want hij werd vader van 
‘Heracles’, 1e Asduif Jonge Duiven in Fondclub IJsselstreek, ‘Leanne’ winnares 2x 1e prijs en 
5e Olympiade duif Nitra in 2013, 1e Internationaal winnaar Zagorje Derby in Kroatië in 2012. 
Daarnaast is hij grootvader van verschillende eerste prijswinnaars incl. 1e NPO Peronne – 
13,203 duiven, 1e Nijvel – 10,836 duiven, 1e Duffel 1,368 duiven etc. 
 
2e NPO Orléans Afd 4 in 2013 
Dennis Veugelers wint 2e NPO Orléans (450 km) tegen 2,876 duiven met een kleinkind van 
de ‘Damien’ x ‘Sanne’. Hiermee wint Dennis ook de 11e Nationaal op de Nationale Jonge 
duiven Derby tegen 15,867 duiven. ‘Damien’ ( zoon ‘Lichte Blauwe’ x ‘Valerie’) was in 2009 
de 1e Prov. Asduif Midfond ( 6 vluchten) en won o.a. 1e Peronne – 3,676 duiven, 2e 
Pommeroeul – 7,262 duiven, 2e St Quentin – 4,262 duiven, 5e Pommerouel 4,946 duiven. 
 
3e Olympiade duif Nitra Cat D in 2013 
José Carlos Miguens had de 3e Olympiade duif Cat D Allround in Nitra welke werd gekweekt 
uit 2 rechtstreekse Eijerkamp duiven. De vader is een kleinzoon van de ‘Che’ terwijl de 
moeder een kleindochter is van de ‘Jackpot’ en ‘Mysterious’. Deze 2 zijn absolute 
topkwekers uit de fameuze ‘Olympiade’ en hebben een grote stempel gedrukt op de 
prestaties van de Heremans duiven bij Eijerkamp als ook bij vele andere liefhebbers.  
 
 


