Gouden pen Fons van Ophuizen

DE DUIF - H.&R. Wijnands - blz. 33

Over Harry en Roger Wijnands en
de opbouw van hun machtige fondkolonie
De imposante Ringhoeve aan de Tongerseweg
in Maastricht is in de duivenpers al eens vaak
beschreven als de plek der mirakels. Harry en
Roger Wijnands wonnen er op de zware fond
alles wat te winnen viel. Tot de grote heldendaden behoort een internationale triomf van
Bordeaux, nationale zeges uit Perpignan, 3 keer
Marseille en Bordeaux. Ook zegevierden ze
twee keer van de nationale Marathon (ook drie
keer tweede) . Drie keer werden ze gekroond tot
Keizer zware fond van Nederland in de Z.L.U..
Hun briljante prestaties van Barcelona, over
twintig jaar, mag men met een gouden lijstje
omkaderen. Niemand in Europa deed het op de
Spanjevlucht beter. Een ijzersterke en homogene stam met onbegrensde erfelijke kwaliteiten,
met veel zorg en kennis gesmeed, ligt aan de
basis van de jarenlange topprestaties. Harry en
Roger zijn in 1971 met de duivensport begonnen. Ze kochten duiven bij de bekende
Maastrichtse kampioenen Poismans en
gebroeders Kusters. Uit een kruising met deze
duiven sproot de “Barcelona Duivin”NL83-824,
één der beste Spanje vliegers aller tijden met
15e Nat. Perpignan ‘86, 10e Nat. Barcelona ‘87
(2e Internat. Barcelona d.), 6e Nat. Barcelona
‘89 en 299e Nat. Barcelona ‘88. Nadien werd ze
moeder en grootmoeder van vele fondcracks,
o.m van de bekende “Olano”,1e Nat. Marseille.
Bij buurman Clermonts werd een jong uit zijn
vermaarde rode fondduivin gekocht die men
nog kan terug vinden in vele generaties. Destijds
was Roger zeer goed bevriend met de succesvolle fondspeler Jo Gilissen uit Cadier en Keer
die ook al de nationale marathon had gewonnen
(ras Marcel Braakhuis uit Heer). En met deze
duiven begonnen op de Tongerseweg de successen. Tot deze waardevolle collectie behoorde ook “Kleine Jo” wiens gouden bloed nog
door talrijke cracks stroomt. Daarna kochten ze
duiven bij de Nederlandse tophokken Lucie en
Antoon v.d. Wegen en Gebr. Kuypers, Neer.
Toen Jac en Wil Brouwers uit Grevenbicht
enkele jaren geweldig op de grote fond presteerden met duiven van Jan Theelen kochten ze
ook hier van de beste kwekers. En dat werd ook
een groot succes. Een ervan, de “Blauwe
Brouwers”, ontpopte zich de laatste jaren tot
uitzonderlijke vererver. Hij is de vader van de
actuele fondkampioenen en opvolger van zijn
legendarische hokgenoot “Blauwe Vanoppen”.
Tenslotte was men ook bijzonder succesvol met
duiven van de beroemde Belgische fondcracks
Georges Carteus uit Ronse en wijlen Roger
Florizoone uit Nieuwpoort.

Kleine Jo
De eerste duif die voor glorie zorgde op de
Ringhoeve was de fameuze “Kleine Jo” NL821563734 die rechtstreeks van Jo Gilissen uit het
Limburgse Cadier en Keer kwam. In de afstamming van zijn vader zit de fabuleuze “Sterke”1e
nat. Barcelona van v.d. Slik, Middelharnis via
Krouwell-Pollmann, Tiel en zijn moeder is ingeteeld naar het illustere gouden koppel van
Marcel Braakhuis (dezwarte moordenaars).
“Kleine Jo” was een superieure fondcrack met
5e nat. St. Vincent 24.279 d., 30e nat. Dax
13.308 d., 33e nat. Bergerac 22.510 d., 37e nat.
Dax 12.188 d., 45e nat. Dax 15.473 d., enz. Hij
werd ook de eerste grote stamvader. In vele
cracks die in kampioenstijl boven de Ringhoeve
vlogen stroomt zijn bloed. Hij is grootvader van
de “Soustons” NL89-2863641, 1e nat.
Soustons 20.230 d. plus auto die ook weer de
grootvader is van de 1e Internat. Perpignan van
Hans Peter Brockamp uit het Duitse Boppard.
Een volle broer van hem is de kilometervreter
“Ballerini” NL93-1546348 (4e Nat. Soustons
‘98, 13.781 duiven) die eveneens een auto won.
“Ballerini” vloog totaal 11 prijzen met de 4e
Prov. Bergerac 8.972 d., 318e nat. Dax, 20.349
d., 244e nat. St. Vincent 20.073 d.. Hij was 2e
asduif fond van de provincie Limburg. Nadien
ontpopte ook hij zich tot een briljante vererver.
“Kleine Jo” schonk ook de getalenteerde fokker
NL92-1828188, vader NL93-028 (5e Nat. St.
Vincent en 23e Nat. Soustons). De “188” is
eveneens vader “Jackpot” met 19e Nat.
Bordeaux 4.831 d., 23e Nat. Marseille 5.415 d.
en grootvader van de 5e nat. Dax en 25e nat.
Bordeaux bij fondcrack Cris Lindeloof in Etten
en van 25e nat. Bordeaux van H. Schmitz uit
Eys. De “Kleine Jo” is ook grootvader van de
fameuze “Coppi”NL97-204444 een klepper van
ijzer met 5e Nat. Perpignan 7.083 d.,24e Nat.
Pau 2.493 d. en van de “Goede 40” NL91-040
die 15 prijzen op de grote fond won met 113e
nat. Soustons 15.252 d., 271e Nat. Marseille
4.449 d., 592e Nat. Barcelona 6.290 d.. De
“Kleine Jo” is dan ook de eerste grote stamduif

Gouden Gebr. Kuypers-inbreng
Een duidelijke versterking betekende de inbreng
van duiven van de Gebroeders Kuypers uit
Neer. Een daarvan was “Broer Pau Duivin”
NL84-158128, zoon van het stamkoppel van de

Gebr. Kuypers: “Matterne” x “Barcelona 28”, de
grootouders van de legendarische “Beatrix”.
“Broer Pau Duivin” schonk met de v.d. Wegen
duivin de beroemde “Bordeaux” NL872765957, een supervlieger en kweker. Hij excelleerde met 10e Nat. Marseille 2.724 d., 19e Nat.
Bordeaux 1.162 d., 101e Nat. Barcelona 10.
574 d., 135e Nat. Marseille 5.057 d., 171e Nat.
Perpignan 3.242 d., enz.. Nadien is de
“Bordeaux” vader van de formidabele “Sluiper”
NL96-1222001 met 21e Nat. Perpignan ‘98,
655e Nat. Barcelona ‘98 en 292e Nat. Bordeaux
‘97. De “Bordeaux” schonk ook de NL961222040 die 29e Nat. Pau ‘98 vloog en de
“Bobet” NL97-2044536 met 9e Nat. Munchen
‘98 . “De “Duiker” NL96-1222150 is ook een
zoon van de “Bordeaux”, een duif zo sterk als
een beer die zich manifesteerde met 32e
Chateauroux ‘98, 617 d., 78e nat. Perpignan
‘00, 534e nat. Barcelona ‘99, 8.140 d., 146e Nat.
Barcelona ‘02, 8.713 d.enz. De “Bordeaux” mag
men dan ook een echte superkweker noemen.
Uit een schitterende inteelt koppeling met twee
duiven rechtstreeks van de gebroeders
Kuypers, “Broer Pau” NL84-158128 met NL84158127 uit de “Pau Duivin” kwam de “Goede
Blauwe Kweker” NL85-2046142, een fabelachtige vererver. Hij is vader van de topper “563”
NL88-2530563 die 48e Nat. Barcelona en 49e
Nat. Munchen won. En deze “563” is op zijn
beurt weer de vader van de “Poulidor” NL972044544 met 8e Nat. Bordeaux ‘98, 6.656 d.,
158e Nat. Pau ‘99, 2.493 d., 335e Nat.
Barcelona ‘00, 7.568 d., 262e Nat. Barcelona
‘01, 7.567 d., 216e Nat. Barcelona ‘02, 8.713 d.,
442e Nat. Perpignan ‘02, 7.083 d.. De moeder
van “Poulidor” komt van Georges Carteus uit
Ronse en ook de fantastische duiven van de
Belgische fondcrack pakten bij Wijnands en zn.
als de boter op de boterham. Ze komt uit de
“Barcelona” van Carteus met 18e internat.
Barcelona. Een hard vliegende broer van
“Poulidor” is weer “Lothar” NL97-2044679 die
excelleerde met 25e nat. Munchen’00, 114e
prov. Bourges ‘99, 8.231 d., enz.
Uit de “Goede Blauwe Kweker” met een duivin
van Lucie en Antoon v.d. Wegen uit
Steenbergen werd “Tafi”NL94-2015124 geboren een ijzersterke afstandvlieger met 19e Nat.
Perpignan 5.479 d., 37e Nat. Marseille 4.307 d.,
383e Nat. Barcelona 6.290 d., enz.. Het bloed
van “Tafi” kan men nog terug vinden bij vele huidige kopvliegers.
De “Kuypers 26” NL84-126, is ook een van de
bekende stamduiven bij Wijnands en zn.. Hij
komt ook rechtstreeks van de Gebr. Kuypers en
werd daar gekweekt uit NL74-792, rechtstr. v.
Wanroy, Broekhuizenvorst uit diens vermaard
basiskoppel: NL68-104 x “De Spin” NL67-892.
Moeder “Kuypers 26” is de “Pau Duivin” NL78098 die 2e internat. Pau en 9e internat.
Barcelona won. De “Kuypers 26” is o.a. grootvader “Perpignan” NL90-2875732 die bij
Wijnands en zn. de 1e nat. en 2e internat.
Perpignan won. Het was toen de enigste duif
die in Nederland op de dag van lossing thuis
kwam na een moordende race bij extreme hitte
en harde kopwind. In talrijke kopvliegers van de
gelouterde cracks zit dan ook het gouden bloed
van de duiven die rechtstreeks van de Gebr.
Kuypers uit Neer kwamen.

De Blauwe Vanoppen
De “Blauwe Vanoppen” B88-5127833 is de duif
die op ieder veertje een stukje goud heeft liggen. Hij is het geweest die Harry en Roger
Wijnands op de troon van de duivensport heeft
gezet. Een der meest beroemde kwekers slijt
zijn laatste dagen op de Ringhoeve. Zijn dood
staat al een maand in zijn ogen maar hij weet
van geen opgeven. Een duif die zo taai is als
leer. Zijn uitzonderlijke kwaliteiten heeft hij overgebracht op zijn nazaten die de Maastrichtse
kolonie naar een grote hoogte vlogen. De
“Blauwe Vanoppen” is een superieure fokker en
broer 1e internat. Barcelona ‘87 van Cretien
Vanoppen, Althoeselt (B.), de zwaarste Spanje
race uit de geschiedenis met een harde wind op
kop en een verzengende hitte. De duiven stonden toen bijna stil in het luchtruim. Hij is een vererver die zijn weerga niet kent. De “Blauwe
Vanoppen” is overigens gezegend met het
onvolprezen bloed van het vermaarde “Oud
Doffertje 1” van Albert en Willy Simons uit
Maaseik, zoon legendarische “Oud Doffertje” A.
v.d. Wegen en het illustere stamkoppel van de
Gebr. Kuypers.
De “Blauwe Vanoppen” is een dominante vererver van onschatbare waarde. Hij is vader, grootvader en overgrootvader van bijna alle toppers
en eminente kwekers bij Wijnands en zn.:
VADER:
“Witneus”NL01-2347667: 7e Nat. Marseille
‘05, 3.679 d., 7e Nat. Narbonne ‘06, 2.563 d., 7e
Prov. Limoges ‘04, 1.527 d., 8e Nat. Bordeaux
‘02, 6.133 d., 17e Nat. Mont Ventoux ‘04,
180e Nat. Barcelona ‘06, 6.777 d., 499e Nat.
Barcelona ‘07, 7.520 d., enz.

Is vader 1e Prov. en 34e nat Pau ‘04 en “588”:
21e Nat. Irun ‘07, 5.791 d., enz.
“Gouden Barcelona Duif” NL99-1378727: In
2004 gekroond tot gouden Barcelona Duif
Z.L.U. van Nederland met de imposante erelijst:
76e Nat. Barcelona ‘04,
7.857 d., 88e Nat.
Barcelona ‘01, 7.567 d., 183e Nat. Barcelona
‘02, 8.713 d., 13e Nat. Perpignan ‘02, 7.083 d.,
“Asduif Marseille” NL98-171632: Asduif Nat.
Marseille vluchten Z.L.U. ‘04 met: 15e Nat.
Marseille ‘00, 5.739 d., 15e Nat. Marseille ‘01,
6.699 d., 24e Nat. Marseille ‘02, 7.459 d., 177e
Nat. Marseille ‘04, 5.884 d., enz.
“De Vale 099” NL91-1015099: 28e nat.
Perpignan 4.342 d., 53e nat. Marseille 4.601 d.,
82e nat. Barcelona 7.767 d., 134e Nat.
Barcelona 5.737 d., enz.
“De Gimondi” NL96-1222077: 1e prov.
Barcelona 2.002 d., 14e nat. Barcelona 6.290 d.,
89e nat. Perpignan 5.479 d., 128e nat. Bordeaux
4.831 d., enz.. Is ook een superkweker.
“De Super 45” NL91-1015045: 302e nat. Dax
17.413 d., 406e nat. Dax 20.283 d., 581e nat.
Soustons 15.252 d., 978e nat. St. Vincent
28.026 d., 242e nat. Soustons 19.721 d., enz.
“Maike” NL94-154: Deze duivin vloog bij Harry
Winkens: ‘96: 262e nat. Bordeaux. 1997: 96e nat.
Barcelona, 202e nat. Perpignan. ‘98: 226e nat.
Barcelona en 394e nat. Perpignan.
GROOTVADER:
“Olano” NL94-2015266: 1e nat. Marseille `97,
4.449 d., 6e int. Marseille 15.740 d., 76e Nat.
Bordeaux `96, 1.614 d., 147e nat. Barcelona `97,
7.947 d., 9e prov. Bourges `96, 3.689 d., enz.
Vader en grootvader talrijke cracks. “De
Sluiper” NL96-1222001: 21e nat. Perpignan
5.479 d., 292e nat. Bordeaux, 655e nat.
Barcelona 6.290 d., 1067e nat. Perpignan 7.195
d., 1082e nat. Barcelona 8.140 d., enz.
“Coppi”NL97-204444: 5e Nat. Perpignan 7.083
d., 24e Nat. Pau 2.493 d. “De Pau” NL961222040: 29e nat. Pau 2.451 d. “Red
Simpson”NL01-2347564: 7e Nat. Mont
Ventoux ‘03, 153 d., 12e Prov. Limoges ‘04,
1.527 d., 19e Nat. Marseille ‘02, 7.459 d., 47e
Nat. Bordeaux ‘02, 6.133 d., 126e Nat. Marseille
‘05, 3.571 d., 256e Nat. Perpignan ‘05, 6.300 d.,
enz.
OVERGROOTVADER:
“Late Simpson” NL03-568: 1e nat. Marseille
`05, 3.678 d.

Ook Theelen
Harry en Roger Wijnands kochten in 1997 drie
duiven bij de bekende fondcracks Jac en Wil
Brouwers uit Grevenbicht uit duiven die werden
aangekocht in de totale verkoop van grootmeester Jan Theelen. Dat zijn de nestbroers
“Blauwe Brouwers”NL97-2005587 en de
“86”NL97-2005586 met de “608”NL972005608. Ze zijn nauw verwant aan de vermaarde duiven de “Vale Marathon”, “10” en
“508” van Theelen. Het is een verrijking voor het
kweekhok van Wijnands en zn. geweest. Zo
komt de “Armstrong” NL99-1378540 uit de
“608”NL97-2005608 (halfbroer van de beroemde “Rode Perpignan” en “Napoleon” van Jac en
Wil Brouwers). Hij is een kleinzoon van de
legendarische “508” van Jan Theelen. De moeder van de “608” is een dochter van het stamkoppel “Vale Marathon” x “10”. “Armstrong”
was de beste fondduif van Nederland 2001 met
de unieke kopprijzen: 6e nat. Dax Zlu’01 4.328
d.,9e nat. Perpignan ‘01, 8.627 d. Helaas sneuvelde hij op het veld van eer.

Blauwe Brouwers
De “Blauwe Brouwers” werd bij Jac en Wil
Brouwers gefokt uit de “790 Theelen” NL882381790 die daar de vader is van de fondcracks
“Black Devil”,”Soustons” en “Dax Hen”. De
“790 Theelen” is er een eentje van adellijke
bloede en zoon van het stamkoppel “Vale
Marathon” x “10”. De moeder van de “Blauwe
Brouwers” is de “440 Theelen” NL87-2798440,
rechtstreeks Theelen uit NL79-982, Gebr.
Kuypers x NL80-1139057, origine Aarden. De
“Blauwe Brouwers” ontpopte zich tot een wonderkweker en de grote opvolger van de legende
“Blauwe Vanoppen”. Hij is ondermeer vader en
grootvader van:
“Champ”NL98-1716265: 3e Prov. Montlucon
‘02, 4.845 d., 6e Nat. Bordeaux ‘99, 7.112 d., 8e
Nat. Pau ‘00, 2.758 d., enz.
“Blauwe Roger”NL04-1218652: 38e Nat.
Perpignan ‘06, 4.719 d., 69e Nat. Barcelona ‘07,
7.520 d., 133e Nat. Narbonne ‘05, 2.992 d., 324e
Nat. Barcelona ‘06, 6.777 d., 270e Nat.
Perpignan ‘07, 5.294 d.
“De 64”NL06-1437364: 42e Nat. Narbonne ‘07.
“De 03”NL06-1437303: 36e Prov. Breisach,
259e Nat. Narbonne ‘07.
“Superkweker” Gebr. Maas, Zundert. Is vader
“Barcelona”, 9e Nat. Barcelona ‘06 en “Blauwe
Bordeaux”, 13e en 46e Nat. Bordeaux en 86e
Nat. Narbonne, enz.
“Pozzato”NL03-1550140:
1e
Internat.

Bordeaux (jaarlingen) 9.001 d., snelste oude
en jaarlingen 16.000 d., 1e Nat. Bordeaux 5.279
d.
“Bonte Marseille”NL01-2347696: 12e Nat.
Marseille’03, 8.730 d., 21e Prov. Limoges ‘04,
1.527 d., 43e Nat. Marseille ‘04,5.884 d., 57e Nat.
Perpignan ‘04, 7.645 d., 99e Prov. Cahors ‘04,
3.803 d., 218e Nat. Barcelona ‘06, 6.777 d., 382e
Nat. Irun ‘07, 5.791 d. enz.

Carteus
Ook de inbreng van duiven van de bekende
fondcrack Georges Carteus uit Ronse bleek een
versterking. Een goudklompje rechtstreeks
Carteus is de “Dochter Bonte Barcelona”B964612721. Ze werd in Ronse gekweekt uit de
“Bonte Barcelona” B89-966 (6e internat.
Perpignan en 69e nat. Barcelona en de grootvader van de nationale winnaars van Marseille
en Bordeaux bij Twan Huijnen in Heerlen).
Moeder van “Dochter Barcelona” is een zuster
van de legendarische wonderduif “Limoges”.
Een duif met temperament en dynamiek en
zoon van “Dochter Bonte Barcelona” is de
“Gehamerde” NL97-2044681 die schitterde
met 4e nat. Barcelona ‘01, 7.567 d., 4e nat.
Bordeaux ‘99, 374e nat. Perpignan ‘01, 587e
Nat. Barcelona ‘02, 8.713 d., enz. Inmiddels zit
de “Gehamerde” op het kweekhok waar hij al
kopvliegers schonk. Hij is overigens ook de
grootvader van de “St. Vincent” van J. Conaert
en zn, Dilsen (B.) die 1e Nat. St. Vincent 10.500
jaarlingen won. De NL98-1716213, een halfbroer van de “Gehamerde”, vloog 28e nat.
Perpignan ‘01, 8.627 d. en 656e nat. Barcelona
7.568 d., enz.. Hij komt uit de “501”, zoon
“Kleine Jo” x “Dochter Bonte Barcelona”B96721 Carteus. Nog een beste vlieger is “Program
Check” NL97-2044591 die negen prijzen won
op de fond won met 31e nat. Barcelona ‘00,
7.568 d., 110e nat. Munchen ‘98, 908 d., 288e
nat. Perpignan’99, 6.875 d. enz. Hij komt uit
B94-4635181, zoon “Limoges” Carteus x
NL91-999, dochter “Kuypers 128” Gebr.
Kuypers x “Barcelona duivin” NL83-824. Uit een
kleindochter van de “Limoges” van Carteus met
de “Champion” werd de “196” geboren die de
32e nat. Bordeaux 4.748 d. won. De “Lichte
554”NL03-1550554 komt uit “Vuiltje 235” van
Carteus, dochter “Roden 162”’B91-162 met 6e
Nat. en 9e Internat Perpignan ‘94 plus 91e Nat.
Dax ‘94. “Lichte 554” won 41e Nat. Pau ‘06,
2.413 d., 149e Nat. Perpignan’05, 6.300 d.,
217e Nat. Dax Z.L.U. 3.260 d., enz..

Florizoone
Barcelona is de favoriete vlucht van Harry en
Roger Wijnands. Hun sterk spel van de laatste
twintig jaar op de marathon van het luchtruim is
ongekend. Ze zochten altijd naar uitzonderlijk
Barcelona bloed. Met Fons van Ophuizen gingen ze naar Roger Florizoone in het Belgische
Nieuwpoort, de melker met een grote reputatie
op de Spanje vluchten. Daar moest men een
vermogen neertellen voor jongen van de beste
kwekers van het hok. Ze kwamen uit de
“Witneus”, de gouden stamduif, en vader 1e
Nat. Barcelona, “Primus”, de primus interpares
met vijf keer Barcelona, superkweker
“Molenaar” en “012”, beste duif van Barcelona
over drie jaar. En de inbreng van deze duiven
werd ook een groot succes. Zo komt de “Vale
151”NL02-1010151 uit “Dochter Primus”B98097 die in Maastricht excelleerde met ondermeer 19e Nat. Perpignan ‘02, 7.083 d., 88e
Prov. Limoges ‘02, 1.700 d., 207e Nat.
Narbonne ‘05, 2.992 d., 375e Nat. Marseille ‘01,
6.699 d., 357e Nat. Barcelona ‘05, 7.491 d.,
enz..De B98-002, dochter “Witneus”, schonk
met een zoon van de 1e nat. Perpignan x dochter 1e nat. Soustons, de “32”00-1010132 die als
jaarling won 147e nat. Bordeaux ‘01, 4.626 d.,
114e prov. Baden Baden ‘01, 4.111 d., 341e
prov. Marseille ‘01, 1.456 d.. Een pure
Florizoone is de “01”NL99-1378501 gekweekt
uit de zoon van de “Molenaar” x B98-002,
dochter “Witneus”. De “01” won ondermeer
119e prov. Montlimar ‘00, 979 d., 875e nat.
Marseille ‘01, 6.699 d.,1.226e nat. Perpignan
‘01, 8.627 d.. Uit de “123” van Florizoone komt
weer de NL00-055 met 137e nat. Marseille ‘01,
4.626 d. en 1.457e nat. Marseille ‘01, 6.699 d..
Ook de grootmoeder van de fameuze
“Pozzato”, 1e Internat. Bordeaux komt van
Florizoone. Dat is de B98-078 uit “Molenaar” x
zus “Witneus”. Een talent is ook de “73”NL041218773 met 232e Nat. Narbonne, 299e
Carcassonne, 368e Nat. Bordeaux, 539e Nat.
Bordeaux en 963e Nat. Barcelona. Hij komt uit
“Dochter Witneus”B98-002 van Florizoone. Uit
de opsomming van dit verhaal is het duidelijk
dat de topkolonie van Harry en Roger Wijnands
op een ijzersterk fundament rust.

