
Stamboom van: 5058087 / 2020

masset-bellen 
luikersteenweg 464
 sint truiden
0468347801

Jonge duif

000000 / 2018

meeuw

ras lij F16 van ockel x mertens roger

6224865 / 2016

geschelpte 

mertens roger

uit de lijn kris clierbaut

06863-190 / 2017

van eynde x van oeckel B 

lijn F 16

4243688 / 2016

dirk verstichelen

champioen from loft races

2177918 / 2015

roger mertens 

uit de lijn kris clierbaut x verreckt arien

2177833 / 2015

roger mertens

uit lijn messi x jos thone

6165287 / 2016

van de wouwer x vna eynde

klasse duif beauty gaston x

dochter lady gaga

6309923 / 2013

F 16 lady vn oeckel B 

uit super Lady Diamont

2,5,16 nat

4028321 / 2013

Giozly,volle broer vn 083

derby race croatie 2011

3de plaats en de 431/12 

4007304 / 2013

Wit,volle zuster beauty 

2047374 / 2014

verreckt arien x clierbaut k

bloed lijn famuese freddy

rauw-sablon

2047332 / 2014

roger merters is de broer van 

140/09 vader superduivin

211/11

5005141 / 2009

vader messi derby arona fina

als ei gekocht bij gebr herbots

deze is broer vn 140/99 vader superduivin 211/11

5176659 / 2010

als ei gehaald bij jos thone

6385731 / 2007

beauty van de wouwer G

6050998 / 2014

Geerinckx x van eynde

6107016 / 2009

F 16 van oeckel B

6031083 / 2008

golden lady vn oeckel B

4109463 / 2008

witte belofte verstichelen D

1970335 / 2008

blauwe poortvliet,surhuizum

4228325 / 2008

grizzly vader van zeer goede vliegers

4007827 / 2013

Withe ,Mother schoone zwarte

5061861 / 2012

Vereckt-arien vader 1ste prov oost vlaanderen

6306814 / 2012

Clierbout -van riet bloodlijn wereld

5164827 / 2012

Vereckt-arien x kris clierbaut

5164809 / 2012

Verreckt -arien x kris clierbout

2228014 / 2007

asduif halve fond 07 4de interprofinciaal

2169225 / 2008

bleu with fligt herbots gebr

5061700 / 2008

super son sedna x vader sednall

5061742 / 2009

geschelpte jos thone


