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NIC KPV houdt op zondag 6 oktober een verkoop. Hier zullen onder andere duiven verkocht
worden uit de eerste prijs winnaars, top vliegers en andere kampioenen.
Onderstaande resultaten zijn behaald door de vrienden van de grote fond. Een opsomming van de
prijzen bij de 1ste 100 nationaal
St Vincent 24 – 58
Bordeaux
32
Agen
7 – 26 – 68 – 72 – 75 - 79
Dax
9 - 85
Cahors
13 – 34 – 36 – 73
Bergerac
96
Er zullen duiven verkocht worden van onder andere: Gerard Schellekens, Gerard Rozenbrand JR,
H. Nieuwenhuizen & Zn, Frans Laros, Lucien van Wezel, Comb. van Alphen, H. Suppers, A.Becx,
C. van Meel, René van der Velden, Berry van Loon, Marno Lensvelt, Piet Kuijten en Michael van
Hamont.
Deze verkoop vindt plaats in het clubgebouw van KPV Kaatsheuvel. Amerikastraat 20. Duiven zijn
te bezichtigen vanaf 11.00 waarna verkoop plaats zal vinden om ongeveer 12.30. Voor de
inwendige mens wordt gezorgd.
Op www.kpvhome.nl kunnen voorbiedingen geplaatst worden, dit is mogelijk vanaf 22 september
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Koop 1 Lucien van Wezel
Luciën van Wezel, de fondspeler pur sang met een van de kleinste accommodaties wist hij al
menig keer een vroege duif te pakken. Dit jaar een fantastische uitslag op Dax waarbij hij 2
duiven bij de 1ste 100 speelde en 5 van de 6 in de prijzen. Over het hele seizoen mooie uitslagen
gespeeld waarmee het 2e hokkampioenschap bij het NIC gehaald werd.

Koop 2 Michael van Hamont
Michael is sinds enkele jaren verknocht aan de grote fond, zijn geduld werd dit jaar beloond met 2
maal een overwinning bij het NIC. Wat uiteindelijk resulteerde in de 7e nationaal Agen en de 32e
nationaal Bordeaux. Dit hok in opbouw laat zien dat het goed op weg is om bij de top van het NIC
te horen
Deze koop is een jonge duif, uit de Mighty Mike, deze doffer vloog 7e nationaal van Agen ( en
daarmee ook de 1e prijs van de Fond Union)

Koop 3 Frans Laros
Frans staat bekend als de schatbewaarder van het fondras van Frans van Wel. Dat hij die schat de
afgelopen jaren met zorg heeft gekoesterd bewijst hij jaarlijks. Frans werd in 2015 gekroond tot
1e hokkampioen marathon in Brabant 2000. Ondere dit jaar heeft hij de 50e nationaal Barcalona
en een fantastische serie gemaakt op Bergerac (12 vd 30 )

Koop 4 Gerard Rozenbrand Jr.
De prestaties van Gerard op de marathon vluchten zijn in heel Brabant bekend. Jarenlang
domineerde hij de uitslagen. De laatste jaren gaat het op zijn eigen hok ietsjes minder maar op
andere hokken worden nog steeds uitstekende prestaties met zijn duiven behaald. Weet zeker dat
Gerard het tij weet te keren en binnenkort weer op het hoogste podium staat. Deze koop is uit
jonge duif uit een van zijn beste kweekkoppels.

Koop 5 Comb. van Alphen
Met een overwinning in de Fond Union Rayon 4 op St Vincent was het seizoen geweldig begonnen
voor deze vader/zoon combinatie. Met een kleine stam duiven wordt er alleen overnacht gespeeld.
Dit resulteerde dit jaar in een 24e nationaal St Vincent en de 13e nationaal Cahors. Een mooie 4e
plaats behaald bij het hokkampioenschap geeft aan dat er weer een goed seizoen achter de rug
was.
Deze koop is een jonge duif uit de ‘065’. Deze doffer begon dit jaar zijn eerste fond-jaar met een
mooie 13e nationaal op Cahors. De moeder komt uit een vast kweekkoppel waar al veel bewezen
duiven uit zijn gekomen.
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Koop 6 H. Nieuwenhuizen & Zn
H. Nieuwenhuizen & Zn is sinds een aantal jaar volledig omgeschakeld naar de ZLU vluchten.
Waarbij eerst fantastische resultaten werden gehaald bij het programma spel, lukte dit na de
omschakeling ook op de ZLU vluchten. Vorige seizoen, wat het debuut seizoen op de ZLU vluchten
was werd een fantastische start gemaakt. H. Nieuwenhuizen & Zn heeft in de jaren duiven
aangeschaft van de allerbeste hokken. Deze koop is een duif uit hun beste kweekkoppels.

Koop 7 René van der Velden
René heeft dit seizoen voor het eerst volledig zijn pijlen gericht op de overnacht vluchten. Zowel
ochtend als middaglossingen behoren tot zijn favoriete spel. In zijn debuut jaar heeft hij al laten
zien dat het op zijn hok in orde is. Met de 26e nationaal Agen middag lossing en de 8e nationaal
op St Vincent ZLU heeft hij een mooi debuut gemaakt.

Koop 8 A. Bekx
Albert is samen met enkele andere liefhebbers vanuit Oisterwijk naar de KPV gekomen om aldaar
de marathon duiven in te korven. Hij heeft het bij ons goed naar zijn zin en schenkt een jonge
duif. Bijna jaarlijks heeft hij een duif op zijn hok die meerdere absolute kopprijzen op de marathon
weet te behalen. Een stam sterke duiven die in staat zijn om kop te vliegen. Dit jaar heeft Albert
het eerste hok kampioenschap behaald bij ons NIC. Unieke kans!

Koop 9 Piet Kuijten
Piet heeft zijn hart verpand aan de grote fond. Al jaren is hij de te kloppen man bij de ‘Vrienden
van de grote fond 2013’. Ook op de nationale concoursen is zijn naam vaak in de kop van de
uitslag te lezen en zo heeft hij al menige teletekstplaats gewonnen op de nationale
marathonvluchten. Zijn soort duiven is hoofdzakelijk afkomstig van de marathon specialisten Chris
en Jaap van der Velden uit Zuid-Beijerland en recentelijk ook van Cor de Heijde uit Made.

Koop 10 Michael van Hamont
Zie koop 2
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Koop 11 Marno Lensvelt
Marno Lensvelt is een marathonliefhebber pur sang en de laatste jaren heeft hij ook serieus
deelgenomen aan de ZLU-vluchten. De sterke basis wordt gevormd door duiven afkomstig van de
marathonspecialisten Jan Ernest, Gerard Rozenbrand Jr., Frans Laros en combinatie Hamers-van
Heijst. Dit seizoen heeft Marno aan de kop gespeeld met de ZLU vluchten, waaronder de 103e op
St Vincent en met 3 van de 3 op Barcelona in NIC Tilburg.

Koop 12 Gerard Rozenbrand Jr.
Zie koop 4

Koop 13 Comb. van Alphen
Zie koop 5
Deze koop is een jonge duif uit de ‘007’ . Deze doffer uit 2015 is een van de vaste waardes op het
hok. .Met de 24e nationaal laat de 007 zien dat ie uit het juiste fond hout is gesneden. Dat kan
ook niet anders met het bloed van een doffer van Cees Hanegraaf en een duivin van Frans Laros
in de aderen.

Koop 14 H. Nieuwenhuizen & Zn
Zie koop 6

Koop 15 René van der Velden
Zie koop 7

Koop 16 Cees van Meel
Alle jaren te vinden in de marathon uitslagen en sinds een paar jaar korft Cees in bij ons NIC. Hij
heeft het jaar afgesloten met een overwinning op Bergerac waarbij hij ze ook nog eens alle 5 in
de prijzen had in de Fond Union Rayon 4.
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Koop 17 Gerard Schellekens
De enige jongen duif die wij buiten ons inkorfcentrum gevraagd hebben is van niemand minder
dan Gerard Schellekens uit Riel. De naam SCHELLEKENS is van vroeger uit al bekend van de
geweldige prestaties op de zware drachten. Ook dit jaar laat de altijd vriendelijke Gerard van zich
horen met fantastische vroege duiven. Tevens dit jaar de beste ZLU duif van Perpignan van 20172019 en 5e beste ZLU duif van St Vincent 2017-2019. Wie gaat hier aan de haal met deze
geweldige jonge duif van Gerard en wil zijn hok uitbreiden met het goede kweekmateriaal????????

Koop 18 Frans Laros
Zie koop 3

Koop 19 Marno Lensvelt
Zie koop 11

Koop 20 H Suppers
Hennie is op de marathonvluchten een geduchte tegenstander en weet de concurrentie vaak af te
troeven. Met zijn prestaties staat hij bijna jaarlijks bij de kampioenen in groot verband. Hiervoor
beschikt hij over een hok met echte stayers die het kopvliegen niet schuwen.

Koop 21Piet Kuijten
Zie koop 9

Koop 22 Berry van Loon
De altijd goedlachse Berry korft sinds dit jaar de marathon duiven in bij onze vereniging. Met een
kleine korf maar vaak met aansprekende resultaten. Hij heeft zijn draai helemaal gevonden bij de
Vrienden van de grote fond en schenkt daarom een koppel jonge duiven.

Koop 23 Lucien van Wezel
Zie koop 1
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