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voor pitts - Jonge duif
lijn Radja 9 de olympiade duif poznan

Polen cat c 2019 lijn Roemelu 4/4
op de fond in 2018 en 5 prijzen in

2019 x lijn kleine sagan 4/4 op de 
fond in 2018

5130971 / 18

vader vliegt 14/14 op de fond 

vluchten 2 x interprov asduif 17/18

x moeder is de zus van roemelu

5130959 / 18

vader kleine sagan 4/4 op de fond 

jaarduiven moeder  is de dochter

van 2 de prov asduif 2014 vliegt

12/1723 limoges, 93/2667 cahors

99/1492 brive, 73/1864 tulle

42/5576 jarnac

2177972 / 15

11de beste duif van belgie fond

oude 2017 met 5/5 pipa ranking

enigste limburgse duif in de 

ranking, 5de prov limoges, 3de

prov libourne, 19 nat/3939 , 4de prov 

asduif fond oude 2017

5011476 / 17

is een zus van Roemelu deze vliegt

als jaarduif 4/4 op de nat fondvluchten

mertens roger in 2018 vliegt 5/5 op 

de fond in 2019 in 18 is 43ste pipa

ranking in 2019 is hij 54 ste pipa ranking

5011473 / 17

DE KLEINE SAGAN LICHT GESCHELPTE

VLIEGT IN 2018 BRIVE 24/301 PROV

LIMOGES 19/533 PROV EN

ANGOULEME 67/336 PROV

2246309 / 16

geschelpte duivin

donders andre nieuwerkerken

5108035 / 09

schoolmeesters armand

2192781 / 13

is de moeder van RADJA vliegt

14/14 op de fondvluchten 2017

is hij 1 ste interprov asduif fond

5151153 / 13

JOS BRANS  SINT-TRUIDEN

gekregen van NOEL VANDENBORNE

2088940 / 16

wit geschelpte duivin

is de moeder van Roemelu donkere

duiver,vliegt 4/4 op de fondvluchten

1259051 / 14

DEZE DUIF HEB IK GEKREGEN VAN

DICKMANN-STROETGES UIT 

BRUGGEN DUITSLAND IS EEN 

5143111 / 08

super kweekduivin moeder van

wendy 1,1,2,6de nantuil

1ste gueret broer rogerke

5046136 / 11

 den donkere donders andre

2 de prov ace pigeon kbdb limburg 14

limoges 12/1723 cahors 93/2667

5007022 / 13

kleinzoon dax

donders - remels nieuwerkerke

5100173 / 06

vader 1ste prov asduif fond

5043791 / 04

clerinx zus 4x 1ste prijs

5150431 / 06

geschelpte duiver sendo

5030281 / 12

GESCHELPTE WITPEN

46101 BG / 14

OPEOL TENERIFE , D. IVANOV

2119150 / 15

euro diamond jr, kleidochter

2231102 / 07

garmin supervlieger 1 int jos deno

2103141 / 07

geschelpte bolding

0439699 / 04

zoon lima kouters leo kras

0730250 / 06

dochter sherpa , kouters leo

1673929 / 08

broer barcelona

0237722 / 02

dochter daxduifje kouters leo


