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blauwe - Duivin

5130964 / 18

zoon van radja x zus van roemelu

mertens roger sint-truiden

radja was 11 de beste fondduif op 

pipa ranking in 2018 was hij 25 ste

beste fondduif van belgie op pipa

ranking

5011474 / 17

dochter uit de super kweekduivin

verschillende goede duiven gegeven

mertens-roger sint-truiden

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 RADJA

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

1259054 / 14

DICKMANN- STROETGES

one loft specialist in 2020 in de 

finale 2 de in tailand

5143111 / 08

super kweekduivin moeder van

wendy 1,1,2,6de nantuil

1ste gueret broer rogerke

bij surinx hilaire 2de nat

argenton jaarduiven 2011

als ei aangekocht jos deno

5108035 / 09

schoolmeesters armand

vader van RADJA VLIEGT 14/14 

FONDVLUCHTEN IN 17 PIPA RANKING 11DE

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

2231102 / 07

garmin supervlieger 1 int jos deno

prov limoges 1411d

1 inter prov souilac 898d

2103141 / 07

geschelpte bolding

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

2378762 / 99

zoon king herbots gebr

2107206 / 04

kleindochter fenomenale

2094414 / 06

geschelpte bolding

2324581 / 02

schoon geschelpt moeder 623/


