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1e Nationaal
Dax 2001
Sector 1
18.211 duiven

6e Pommeroeul 4.067duiven
Enzovoorts!
De NL07-1999062 werd 8e Duifkampioen Overnacht TBOTB.
Deze donkerkras duivin werd
op weduwschap
gespeeld.
Het is een echte laatbloeier!
Let maar eens op: in 2008 en
2009 is ze geprobeerd op de
fond maar het werd niets. In
2010 heeft ze rust gehad en in
2011 vliegt ze ineens de pannen van het dak. Geduld kan
dus wel degelijk
uitbetaald
worden. Het heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat
Evert moeilijk kan selecteren en
geen afscheid van deze duivin
kon nemen.
Dit jaar beloonde ze hiervoor
Evert met:
2eTarbes380d. (gevan 2.351d.
Afdeling 3)
2e Dax 117d. (62e van 3.313d.
Afdeling 3)
6e St.Vincent 515d. (46e van
3.119d. Afdeling 3)
Ze heeft een F.P.P. afkomst.
Haar vader is een
van' Jander' (1e nat.
en een kleinkind van
van 'Raket' (vloog
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Wat Evert ook opvalt is dat veel van zijn
duiven niet persé kinderen zijn van de
nationale winnaars maar vaak klein- of achterkleinkinderen.
Doorkweek is dus heel
belangrijk en hier is weer veel geduld voor
nodig. Evert heeft graag een kleinkind van
een nationale winnaar omdat dit kleinkind
vaak 4 heel goede grootouders heeft en
dus theoretisch meer kans heeft op een
goede genenmix. Want vroeg of laat (in de
generaties) komen de goede eigenschappen toch wel naar buiten.
Met welke duiven heeft Evert zoal de
Keizer-titel in de wacht gesleept:
De NL09-1387976 'Hans' werd 15e Duifkampioen van TBOT8. Zoals zijn naam al
zegt: het is een doffer. Het is een verjaardagscadeautje
voor zijn 60e verjaardag
van zijn vriend Hans Korewijk (zelf ook
een echte topliefhebber). Een heel goed
verjaardagscadeau! Hij komt uit de lijn van
de 'Topgun' van Korewijk. De Topgun vloog
99 prijzen waaronder 6 x de 1e prijs.
De 'Hans' vliegt tot op heden 41 prijzen,
van 57 inkorvingen. Hieronder:
25e Nanteuil 25.627 duiven
onne 1.780duiven
e 2.076duiven

kleinzoon
Dax 2001)
de ouders
2 jaar 1e
Barcelona in Afdeling 3).
Haar moeder is een kleindochter van 'Boudewijn' (1e nationaal Barcelona) en ook zien we
aan beide zijden de 'Donkere
Barcelona' terugkomen welke
asduif Barcelona was over 5
jaar!
De NL 11-1904294 werd 12e duifkampioen
Jonge duiven TBOTB. Het is een relatief
kleine lichtkras duivin, heel tam. Om haar te
motiveren haalde Evert weleens een duivin
van een oude doffer weg, die ook in het
jonge duivenhok verbleef. De oude doffer
ging dan achter de '294' aan en dit dreef
haar tot topprestaties! Deze duif heeft een
'Raymond Moleveld - afstamming'. Haar
vader is een kleinzoon van 'Billy' en 'Lady
Willi'. Billy vloog 1e DuffeI10.193d. en 3e
DuffeI1.172d. Lady Willy vloog 1e Mettet
4.725d. en 3e Chimay 4.268d.
In de moeder zien we de 613-lijn van wijlen Jos Klak via Raymond Moleveld terugkomen.
Twee andere topdoffers wil ik u niet onthouden:
NL08-1722401 Super 01
Tot op heden wint deze doffer 56 prijzen
waarvan maar liefst 18 x 1:100 ! Het is
een rustige middelgrote
doffer die niet
opvalt in het hok. In zijn stamboom zien
we hoofdzakelijk Ad Schaerlaeckens, de
Home Alone - lijn, via Jan vd Putten.
In 2011 wint deze doffer op vitessel
midfond 9 prijzen, 7 x 1:100 en 2 x 1:10,
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een fenomenale prestatie toch? En toch
komt hij 1 prijs tekort voor TBOTB, wat
de zwaarte van deze competitie
weer
aangeeft. Dit kwam door een blessure en
een gebroken teen aan het begin van het
seizoen. Super 01 wint ondermeer:
1e Nanteuil 4.013d.
1e Nanteuil 3.342d.
1e Peronne 3.165d.
1e Tessenderlo 2.196d.
1e PommeroeuI1.696d.
1e Peronne 1.317d.
Enzovoorts! Kan het nog beter?
Dan hebben we nog de NL08-1331263,
een topdoffer die in 2011 maar liefst 7
prijzen wint 1:100. Ook hij kwam prijzen
tekort voor TBOTB. Hij vliegt in zijn loopbaan ondermeer:
1e Blois 651d. (7e NPO Blois 5.186 Teletekst)
1e Bourges 1.288d.
1e Orleans 153d.
1e Creil 409d.
3e Argenton 942d.
18e Epehy 3.938d. Enz.
Hij is afkomstig via Raymond Moleveld uit
'Zoon Rappe Henkie' (1e Le Mans 22.822
en 4e Nationaal 99.1 04d.) gekoppeld aan
'Veronica' ( 1e Orleans 4.885d.). Hij heeft
het dus van geen vreemde!

Over het seizoen 2011 kan Evert niets anders zeggen dan dat hij uitermate tevreden
is. De cijfers spreken genoeg: 14 x 1e prijs
in CC Uden (300 leden) en 24 1e Kampioenschappen binnen deze CC (van de
totaal te behalen 70 kampioenschappen).
Met een functie van het nieuwe WinStam 7programma heeft Evert berekend dat hij
gemiddeld over alle vluchten in 2011 1,5
duif bij de eerste 10 draaide: een ware
topprestatie!
Tot zover de 'hernieuwde kennismaking'
met een waardige Keizer van The Best of
The Best: Evert Diepeveen! Proficiat, en
reken maar dat hij aankomend seizoen
weer tot het uiterste zal gaan om kampioen
te worden, op welk vlak dan ook!
chriswetering@hotmail.com

EEN BITTERE NOODZAAK !!

• SCHERPE MAAG KIEZEL
(voor het "vermalen" van de granen).

• OESTERSCHELPENGRIT
(voor een sterk beendergestel).

UW DUIVEN KUNNEN
NIET ZONDER !!
Gratis folder + monster bij:
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