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gemaalde witpen - Duivin
lijn 1ste prov anqouleme x 217/14

duivin moeder van 1 ste prov Sezanne
9598 duiven deze komt van 1ste en 2de

prov asduiven 2014 fond jaarduiven

5130969 / 18

vader 4 de prov asduif fond 2018

x dochter prov asduif oude fond 2017

mertens roger sint-truiden

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

5011325 / 17

DONKERE GESCHELPTE

2018 VLIEGT BRIVE 31/301 PROV,

LIMOGES 5/533 PROV ,  LIBOURNE

8/326 PROV, ANGOULéME 62/336

PROV     1ste asduif zuid-oost limburg

4 de prov asduif fond jaarduiven 2018

1444703 / 13

dickmann-stroetges donkere 

witpen sister raced 163 ste 

derby arona brother raced in 

pattaya air in final and many 

many others

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

5007269 / 13

1ste prov asduif fond 

jaarduiven 2014 en 18 de

nationale asduif fond kbdb

jaarduiven 2014

prov arg 81/1123,tulle 6/519

jarnac 5/696 gueret 54/857

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

1946781 / 10

Blacky dickmann -stroetges

direct from 1 ste intern derby arona

2008 x 1 ste intern derby arona

1800778 / 07

de kleine dure

A.P Overwater

super breeding hen

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

5005141 / 09

vader messi derby arona fina

als ei aangekocht bij

gebr herbots ,deze is het 

5176659 / 10

als ei gehaald bij jos thone

46101 BG / 14

OPEOL TENERIFE , D. IVANOV

2119150 / 15

euro diamond jr, kleidochter

172525 esp / 07

laguna , tomas montiel luis

1821879 nl / 08

MORGAN, dickmann-stroetges

2905050 / 92

de dure Batenburg en zoon

1574672 / 06

KLD SUPER 05

5100173 / 06

vader 1ste prov asduif fond

5043791 / 04

clerinx zus 4x 1ste prijs

5150431 / 06

geschelpte duiver sendo

5030281 / 12

GESCHELPTE WITPEN

2228014 / 07

4de interprov asduif halve

2169225 / 08

blue white flight

5061700 / 08

geschelpt super son sedna x

5061742 / 09

geschelpte jos thone


