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voor pitts - Jonge duif
vader uit de lijn 2 x ste prov in 2018

bij Raf en Ludwig Plevoets 1ste prov
Liboune 2 de nat en 1ste nat zone b2

moeder lijn Radja 9 de olympiade
duif in Poznan Polen 2019

5129787 / 18

rode duiver lijn 2 x 1 ste prov

in 2018 Brive EN Libourne tevens ook de lijn van Airon man ook 

2 x eerste prov op Limoges en Cahors

2014 bij Plevoets Raf en Ludwig

Nieuwerkerken limburg

5130961 / 18

mertens roger sint-truiden

moeder is een dochter van de 1 ste en 2

de prov asduiven fond limburg

2014  , Vader RADJA deze duif heeft 

op de fond 14/14 met 1ste prov

angouleme met 35 min voorsprong

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

2049217 / 14

BLAUW DUIVIN DOCHTER VAN DE

1 STE EN 2 DE PROV ASDUIF KBDB

2014

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

5007257 / 13

2de prov asduif fond kbdb

limburg jaarduiven 2014

23 ste nationale asduif fond

5007269 / 13

1ste prov asduif fond 

jaarduiven 2014 en 18 de

nationale asduif fond kbdb

5100173 / 06

vader 1ste prov asduif fond

5043791 / 04

clerinx zus 4x 1ste prijs

5150431 / 06

geschelpte duiver sendo

5030281 / 12

GESCHELPTE WITPEN

5181503 / 09

zuivere jos thone tiger 

5151324 / 11

gemaaldewitpen

5005141 / 09

vader messi derby arona fina

5176659 / 10

als ei gehaald bij jos thone


