
 

 

Bonnenverkoop PV Eendracht Etten-Leur/NIC 1918 
 
1.Geert Kouters en zoon Noordhoek schenken een duif 2021 uitzoeken op het hok. 
De geweldige prestaties van vader Geert en zoon Anton Kouters in 2021 werden volledig 
overschaduwd door het plotselinge overlijden op 29 november van zoon Anton Kouters op 61 jarige 
leeftijd. Vader Geert en zoon Anton waren in combinatie een uitstekend duo dat al jarenlang op 
nationaal niveau mooie uitslagen en kampioenschappen maakte op de marathonvluchten. Wij 
verliezen als postduivenvereniging De Eendracht een behulpzame gedreven melker maar voor de 
naaste familie is het verlies ontzettend groot. Wij wensen hun de komende periode veel sterkte. De 
uitslagen in 2021 waren superieur uitmondend in vele kampioenschappen in de regio. Wij zijn de 
familie Kouters erkentelijk dat  zij toch een schenking willen doen voor De Eendracht. Uit de duiven 
van 2021 kan een duif uitgezocht worden. 
 
2.Herbots Kobe en Kato Velm schenken een jonge duif 2022 in overleg 
Het Belgisch Limburgse Velm, is de thuisbasis van Kobe & Kato Herbots samen met hun vader Raf 
Herbots. Hier wordt sinds 2013 met jonge duiven gespeeld met als doel te schitteren van begin tot 
einde seizoen, ze vliegen heel veel kilometers op enkele maanden tijd en samen zijn ze op zoek naar 
de moderne duif die dit aankan met de combinatie om top te presteren. Vooral op de vluchten op de 
verdere afstand wordt goed gepresteerd.  Op Bourges tegen 1007 duiven werd begonnen met de 1e 
en 2e prijs en ook op Argenton met de 1e prijs tegen 722 duiven. Een zoektocht naar asduiven die in 
alle omstandigheden kunnen komen, dat was het doel de voorbije jaren en nu heeft dit toch al zijn 
vruchten afgeworpen. Voor wie deze mooie schenking. 
 
3.Combinatie de Bruijn Etten-Leur schenken een jonge duif 2022 in overleg 
Vader Jan en zoon Corné de Bruijn zijn zeer gecharmeerd van de vluchten met verre afstanden. In 
hun vereniging De Eendracht en samenspel De Westhoek zitten ze vaak bij de kampioenen op dit 
onderdeel van de duivensport. Zowel op de middag- als ook de ochtendlossingen ZLU spelen ze vaak 
een hoog prijspercentage.  In 2020 waren ze nog 6e aangewezen marathonkampioen in afdeling 2 
Brabant 2000. Afgelopen seizoen in Brabant 2000 11e Marathonkampioen onaangewezen, in 
Samenspel de Westhoek 2e kampioen met een eerste prijs op Agen.  In de jaren 2017-2019 hadden 
ze een geweldig goed duivinnetje voor Barcelona, 3x mee en 3x prijs en in 2017 de 47e Nationaal op 
een loodzware Barcelona en in 2019 de 128e nationaal. Soort duiven op hun hok is van; Theo de Jong 
Noordhoek, Frans Sliedregt Langeweg, Jan Polder Middelharnis, Wim Gielen Breda, Comb de Rooij en 
van Piet van Nijnatten Roosendaal. Voor wie deze kapitale bon. 
 
4.Combinatie de Pijper Hoeven schenkt een jonge duif 2022 in overleg 
Vader John en zoon Michel de Pijper uit Hoeven vliegen keihard op de ZLU vluchten!  Het hok is 
grotendeels opgebouwd met rechtstreekse Batenburg – van de Merwe duiven. Enkele resultaten van 
de afgelopen jaren: in 2016 werd de 1e nationaal Bordeaux sector 1 gewonnen tegen 9691 duiven en 
de 5e nationaal St.Vincent. In dat seizoen werden zij tevens afgevlagd als 1e nationaal kampioen 
marathon aangewezen. In 2017 8e  Nationaal Marathon hok aangewezen NPO. En tweede nationale  
Asduif Marathon 2016-2017. In 2018 7e Nationale asduif ZLU WHZB. Van  Barcelona 2017 de 15e  
tegen 4,504 duiven,  Barcelona 2018 de  27e  tegen 3,912 duiven,  Barcelona 2019 de  99e tegen 
4129 duiven.  Afgelopen seizoen 2021 realiseerden ze op Pau ZLU tegen 4614 duiven: 62, 209, 246, 
335, etc. Narbonne tegen 6725 duiven: 28, 187, 191, 234, 327, 454, 502, 557 enz. en Perpignan tegen 
4873 duiven: 211, 262, 425, enz. Dream girl was hun beste duivin op deze vluchten met een 62e op 
Pau, de 191 van Narbonne en de 211e prijs op Perpignan. Een bon voor de echte fondliefhebbers.  
Pak je kans. 
 
5.Combinatie Heeren Etten Leur schenkt een jonge duif 2022 in overleg 
Ook Piet en Toos Heeren willen iets schenken voor De Eendracht. De combinatie speelt al jaren eerste 
viool op de vitesse, midfond, eendaagse fond en de jonge duiven. Met zijn eigen soort duiven komen 



 

 

de duiven vooral op de eendaagse fond  goed naar huis met geweldige uitslagen. Vooral bij een 
noordoosten wind en het aantal kilometers zijn de duiven in hun element.   Verleden jaar werden zij 3e 
nationaal eendaagse fond aangewezen. Dit jaar de 12e kampioenschap onaangewezen over geheel 
Nederland. In de vereniging werd de combinatie 1e onaangewezen hok en 2e aangewezen per duif op 
de eendaagse fond. In afdeling Brabant 2000 werd het 3e kampioenschap eendaagse fond behaald en 
8e kampioenschap aangewezen eendaagse fond. Op 9 juli 2021 werd de 1e prijs van Melun gevlogen 
tegen 4963 duiven en een week later van Chateauroux de 8e tegen 3015 duiven. Verleden jaar stond 
de combinatie Toos en Piet Heeren in de categorie eindstand podium der grootmeesters midfond als 
7e  kampioen en op de eendaagse fond over geheel Nederland werd de 4e plaats behaald. Voor wie 
deze bon van dit tophok. 
 
6.Combinatie Embregts-Theunis Hoeven schenken een koppel eieren 2022 in overleg. 
Op de vraag wie er op het ogenblik beschikt over het allerbeste allroundhok van Nederland zou het 
antwoord zomaar Peter Theunis kunnen zijn. Die fervente liefhebber uit het West-Brabantse Hoeven 
is aan een indrukwekkende opmars bezig. In de jaren 2017 tot en met 2020 eindigde Peter 
respectievelijk als 11e, 10e,4e en 3e  in de categorie Beste liefhebber van de nationale competitie 
WHZB/TBOTB. In 2021 was het opnieuw raak met de derde plaats. Een formidabel resultaat. In zijn 
vereniging De Eendracht werd maar liefst 15 maal de eerste prijs gevlogen en 11 kampioenschappen. 
In afdelingsverband werd het 1e hokkampioenschap  en 6e aangewezen kampioen vitesse met 
daarnaast het 3e duifkampioenschap. Ook bij jonge duiven was het raak met het 1e,2e,4e en 5 
duifkampioenschap in afdelingsverband en natuurlijk het eerste hokkampioenschap. Daarnaast 
waren in 2021 9 teletekstvermeldingen. Misschien wel de mooiste uitslag was op Peronne van 21 
april 2021 waar tegen ruim 12000 duiven met de eerste drie prijzen werd begonnen en er 50 van de 
57 ingekorfde duiven op de uitslaglijst stonden. De kruisingen van de nazaten Millennium koppel 
maal nazaten super Rossi maken hier het mooie weer met zo goed als jaarlijks vermeldingen bij de 
nationale asduiven. De gedreven Peter Theunis blijft naast de successen op zoek te blijven naar 
duiven die zijn duivenstam nog kunnen aanvullen. Voor wie deze unieke schenking van deze 
topliefhebber 
 
7.Ineke Lauwen Prinsenbeek schenkt twee jonge duiven 2022 uit zijn Willem de Bruijn duiven 
Ineke speelt met haar partner en hokverzorger Jan de Werd in Prinsenbeek vooral op de eendaagse 
fond , marathon en met de jonge duiven op de natoer. Voor de nationale vluchten korven zij in bij 
nationaal inkorfcentrum De Eendracht/1918.  In de vereniging De Snelpost worden op de vluchten 
waarop ze meedoen meerdere duiven bij de eerste 10 prijzen gespeeld. In 2020 korfde Jan de Werd 
bij ons in voor St. Vincent en behaalde toen de derde prijs in het rayon. Jan heeft duiven zitten voor 
de eendaagse fond, marathon en voor het snellere werk een aantal  duiven van Willem de Bruijn. Jan 
draagt echter zijn steentje aan de sport meer dan bij en schenkt voor onze vereniging  2 jonge duiven 
2022 uit de rechtstreekse duiven van Willem de Bruijn 
 
8.Frans Damen en zoon Langeweg schenken een jonge duif 2022 in overleg 
Frans en zoon Jordi hadden een geweldig mooi seizoen. Vooral de jonge duiven waren in hun 
element. Zij werden 1e kampioen aangewezen en 7e onaangewezen jonge duiven in de afdeling 
Brabant 2000. Nationaal bij de jonge duiven was dat de 9e kampioenschap aangewezen en 17e 
kampioenschap onaangewezen vitesse, een bijzonder goede prestatie. Op Morlincourt jonge duiven 
op 14 augustus werd begonnen met de 1e en 2e prijs tegen 3383 duiven. Zij hadden op die wedvlucht 
27 mee en daarvan stonden er 15 op de uitslaglijst. Voorheen zaten  Frans en Jordi hadden al bij de 
jonge duiven de gouden crack en afdelingskampioenschap. Zij zijn voortdurend op zoek naar 
versterking. Hun winnende duif van Niergnies van 28 augustus is gekweekt uit een rechtstreekse 
doffer van de combinatie Embregts-Theunis en een duivin van Dick Marijnissen maal Ad 
Schaerlaeckens. Voor wie deze schenking van de sympathieke combinatie. 
 
 



 

 

 
9.Lahib Farid Capelle aan de IJssel schenkt een jonge duif 2022 in overleg 
De generaal kampioen van de vereniging De Snelpost in Krimpen aan de IJssel. Wat een seizoen had 
hij afgelopen jaar. Diverse malen grootmeester zowel met de jonge duiven als op de natoer. Tevens 
een topduif de 462 op de dagfondvluchten waarin hij eerste duifkampioen werd in Rayon midden 
van afdeling 5.  Hij heeft de beste duiven op zijn hokken uit de bekende lijnen zoals de Kittel, het 
beste van Gaston van de Wouwer , Peter van de Merwe, Koopman en ga maar door. Pak deze kans 
om ook deze kwaliteit op het hok te krijgen. 
 
10.Henk van de Broek Etten-Leur schenkt een jonge duif 2022 in overleg 
Altijd een verdienstelijk speler geweest op de programmavluchten. Twee jaar geleden zijn Henk en 
echtgenote Annie overgestapt naar de overnachtfond. Ze hebben duiven aangeschaft van clubgenoot 
Rien van Beers, Comb. Jan en Corné  de Bruijn en Chris den Braber. Met een aantal zomerjongen 
2021 werd dit jaar gestart op Bordeaux. Henk had 9 duiven ingekorfd en om 04.56 uur viel de eerste 
duif wat Henk en Annie nog niet hadden verwacht. Uiteindelijk stonden er 4 op de uitslaglijst met de 
prijzen 4-9-23-34 van de 189 duiven. Een zeer mooi eerste resultaat. Henk en Annie willen voor de 
vereniging iets moois schenken. 
 
11.René van Poppel Etten Leur schenkt een jonge duif koppeling januari 2022 
René is al jarenlang de specialist op het snelle werk. Op de vitesse, midfond en natoer maken zijn 
duiven geweldige uitslagen. René is voortdurend op zoek naar versterking en heeft duiven zitten van 
Dirk van Dyck, Leo Heremans, Koen Minderhout en van Ed Mol uit Etten-leur. Uit een koppel van Ed 
Mol werd in 2021 op Niergnies de eerste prijs in afdelingsverband gespeeld tegen 12955 duiven. Op 
Morlincourt van 1 mei was de eerste prijs en in rayonverband de 3e tegen 5222 duiven. Op 
Morlincourt van 4 september ook de eerste prijs en de 10e in het rayon tegen 3617 duiven Eerder dit 
jaar teletekstnoteringen  op Chateaudun, 10e in afdelingsverband tegen 6300 duiven en op Pont st 
Maxence de 6e in afdelingsverband tegen 9829 duiven. René werd 7e duifkampioen Brabant 2000 op 
de midfond. In de vereniging 3e  vitesse hok, 1e  duifkampioen midfond, 2e natoer hok 3e  natoer duif. 
Als ze bij René beginnen te vallen is het een waar genoegen hoe dik de duiven naar huis komen. Voor 
wie is deze mooie schenking? 
 
12.W. Seton en zoon Capelle aan de IJssel schenken een jonge duif uit de 190 zoon Garmin Willem 
de Bruijn 
Ook deze vader en zoon combinatie schenkt onze vereniging dit jaar een bon voor een jonge duif 
2022. Deze liefhebbers houden de laatste jaren enorm huis op de vluchten in afdeling 5 Midden. Dit 
heeft al geleid tot diverse teletekstnoteringen en kampioenschappen in afdeling 5. Ook in het seizoen 
2021 hebben ze in samenspel Gouwe en IJssel laten zien wat ze in huis hebben met super uitslagen 
op de diverse disciplines. Liefhebbers met zeer sterke resultaten. Daar moet dus kwaliteit (sterke 
basis) onder de pannen zitten. Zij schenken een jonge duif uit de”190” zoon Garmin van Willem de 
Bruijn. 
 
13.Combinatie de Rooij Etten-Leur schenken een jonge duif 2022 in overleg 
De sympathieke voorzitter van de Eendracht speelt samen met zijn vrouw en dochters Yvonne en 
Karlijn de marathonvluchten. Nu hij met pensioen is heeft hij volop tijd en gaan de prestaties weer 
naar het oude niveau. Zij werden op de overnachtfond 3e kampioen hok in de sterke CC De Westhoek 
en hadden met de 2018-3802023 een doffer die op St. Vincent de 6e prijs verdiende en op Dax de 
eerste prijs. Deze doffer is gekweekt uit een doffer van Jac. van de Bosch, Hengstdijk en een duivin 
uit de 1e Nationaal Pau van Geert en Anton Kouters. Gerard is altijd op zoek naar goede duiven en 
heeft  duiven aangeschaft van Geert en Anton Kouters, Gebroeders Limburg, P.v.Nijnatten en Jan 
Polder. Ook wordt er samenkweek gedaan met  de bekende Etten-Leurse combinatie Jan en Corné de 
Bruijn. Laatst zijn er ook nog een aantal duiven bijgekomen van Theo de Jong uit de Noordhoek en 
van Etienne Meirlaen via het kweekstation Natural. Voor wie deze mooie schenking. 



 

 

 
 
 
14.Frans Sliedregt Langeweg schenkt een jonge duif 2022 in overleg 
De marathonspecialist bij uitstek. Speelt het liefst op de ZLU maar door omstandigheden het 
afgelopen jaar overwegend de overnachtfond. Op de ZLU heeft Frans altijd zijn mannetje kunnen 
staan met goede uitslagen. Barcelona is toch wel de vlucht waar Frans met warm genoegen kan 
terugkijken. Op Barcelona 2013 werd de 8e nationaal gevlogen met Lady Barca, zij was de eerste 
arriverende duif in geheel Brabant. In 2015 werd een wereld uitslag gemaakt op Barcelona. Frans had 
er 5 mee en begon met de 11e 12e nationaal geklokt in een minuut tijd. Alle 5 de duiven stonden op 
de uitslaglijst 100%. Een geweldige stunt. In 2020 korfde Frans zijn duiven in bij ons voor een zware 
nationaal St. Vincent. Hij had er 8 mee en daarvan stonden er 5 op de uitslaglijst. Regionaal tegen 
301 duiven werd begonnen met de 1e, 4e en 7e prijs. Frans zijn soort is overwegend van Chris en Jaap 
van der Velden en G. Kouters en zoon. Voor wie deze marathonschenking? 
 
15.Corné van Rijen Hoeven schenkt een jonge duif 2022 in overleg. 
Corné heeft een geweldig mooi seizoen achter de rug. Hij werd marathon kampioen van De 
Eendracht met vooral goed spel op de eendaagse fond en jonge duiven. Corné werd 3e kampioen 
vitesse per duif. Hij speelde driemaal de eerste prijs in de vereniging. Dat betekende in groot verband 
de eerste prijs op Melun tegen 4369 duiven. Van de eendaagse fondvlucht uit Issoudun was het ook 
raak en was het de eerste prijs tegen 2862 duiven. Op Chateaudun speelde Corne bij ons in de 
vereniging de eerste en tweede prijs en tegen 1318 duiven de 4e en 7e prijs. Ook verleden jaar won 
Corné al een afdelingsconcours uit Melun tegen 14431 duiven. Corné is de buurman van de landelijk 
bekende combinatie Embregts- Theunis. Veel doen Peter en Corné samen. Ook gaan er regelmatig 
duiven van Peter naar Corné zodat je wel kan spreken van het bijhuis van de combinatie Embregts-
Theunis. Voor wie deze mooie schenking. 
 
16.T. van den Hoogen Gouda  schenkt een koppel eieren 2022 
Ton is een liefhebber die al vele jaren aan de top vliegt in Gouda, Maar ook in het Samenspel Gouwe 
IJssel, Afdeling 5 en op Nationaal niveau behoort deze liefhebber jaarlijks tot de Kampioenen. Zo is 
deze liefhebber ieder jaar terug te vinden bij de beste liefhebbers WHZB-TBOTB. 
Ook dit jaar heeft T. van den Hoogen weer diverse kampioenschappen behaald. Zo is deze liefhebber 
jaarlijks terug te vinden in de top 10 van het ijzersterke samenspel Gouwe  & IJssel en heeft hij het 
afgelopen seizoen een aantal mooie kampioenschappen behaald in Afdeling 5. Voor wie deze 
topbon. 
 
17.Kees Verhees Hoeven schenkt een jonge duif of een koppel eieren uit de vliegers of een jonge 
duif van de 3e ronde uit de kwekers 
Ook een fanatiek baasje die geweldig wil presteren en weinig aan het toeval overlaat. Een herintreder 
in de duivensport Vroeger ook al lid van de Eendracht heeft Kees een 15 tal jaren geen duiven gehad. 
In 2017 opnieuw gestart en nu weer in 2021 bij de kampioenen. In afdeling Brabant 2000 werd het 7e 
kampioenschap vitesse en 5e  kampioenschap midfond behaald. Kees had 5 teletekst vermeldingen: 
Peronne 6e tegen 12231 duiven, Sens 4e tegen 9924 duiven, Pt. Maxence 4e 9829 duiven, Melun 10e 
tegen 4963 duiven en Niergnies 7e tegen 12955 duiven. Geweldige prestaties. verleden jaar op de 
eendaagse fondvlucht vanuit Issoudun speelde Kees de 6e tegen 2748 duiven. Kees zijn stamduiven 
zijn van het soort van de Gebroeders Scheele, uit de lijn van de Darco, via Cees Gijzen. Wie gaat hier 
een toppertje halen. 
 
18.Rien van Beers Zevenbergschenhoek  schenkt jonge duif 2022 in overleg. Bellen vanaf maart 
2022. 
 Rien speelt sinds 2005 de marathon vluchten. Hij kocht in 2005 2 late jongen bij Geert en Anton 
Kouters uit Noordhoek en dat werd een schot in de roos .Veel nazaten uit deze duiven werden 



 

 

kampioenen. In  2010 werd er nog geruild met Cor de Heijde uit Made. Na vele vroege te hebben 
gevlogen en kampioenschappen te hebben binnengehaald werd voor Rien 2018 een super jaar om 
niet te vergeten. Zijn duif 2014- 3430963 ( Geert Kouters x Cor de Heijde) werd Beste Marathon duif 
van 2018 van Nederland (3 prijzen)+ 1e PIPA ranking. In 2019 1e Nederland Olympiade duif Cat. E 
Marathon > 700 km en 2e Internationaal Olympiade duif Cat. E Marathon. Met deze kapitale doffer 
wordt in samen kweek gedaan met duiven van Cor de Heijde. Verder werd Rien in dat jaar 7e 
Nationaal Marathon onaangewezen en 11e Nationaal aangewezen Marathon Kampioen van 
Nederland. Ook de afgelopen jaren is Rien de te kloppen man bij De Eendracht met 
kampioenschappen en vroege duiven op de marathon. Voor wie deze pracht bon 
 
19.J. Eskes Streefkerk schenkt een jonge duif 2022 in overleg uit rechtstreekse Gaston van de 
Wauwer 
Als er één iemand is die in deze bonnenverkoop niet mag ontbreken dan is het wel de topper Jan 
Eskes. Jan is in binnen- en buitenland bekend door zijn prestaties. Met name op de jonge duiven 
vluchten is het bijna een niet te klaren klus om Jan zijn duiven voor te zitten. Ook op nationaal vlak 
presteerde Jan hiermee in 3 jaar tijd 2 maal om afgevlagd te worden als 1e WHZB jonge duiven te 
worden. Ook in de recentere jaren waar Jan zijn focus meer verlegd naar het spel met de oude 
duiven blijkt de klasse van de duiven aan de Veerweg weer eens. Zijn het op de kortere vluchten 
veelal de afstammingen van de Leo Heremans duiven (goede vriend van Jan) gekruist met zijn eigen 
stammetje dan zijn het momenteel veelal nakomelingen van zijn Gaston van de  Wouwer duiven die 
Jan in België bij niemand minder dan Gaston haalde. Maar naast een goede vriendschap verhuizen er 
ook goede duiven. Zo mag Jan zijn NL19-1693970 komend jaar Nederland vertegenwoordigen op de 
Olympiade als 2e Olympiade duif van Nederland in de categorie Eendaagse fond. Deze klasbak won 
onder andere een 39e nationaal van Vierzon tegen 7956 duiven.Op de jonge duivenvlucht vanuit 
Fontenay tegen 12375 duiven werd begonnen met de prijzen 7-9-19-83-101-102 etc. 
Jan schenkt voor de Eendracht een jonge duif 2022 uit een rechtstreekse van Gaston van de 
Wouwer. Een prachtschenking! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


