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Uitnodiging kijkdag 2013
Vrijdag 20 december organiseren wij opnieuw een kijkdag in Ermerveen 

 

Graag nodigen wij u uit voor de kijkdag/open huis op vrijdag 20 dec. a.s. in Ermerveen. 
 De afstammingen zijn klaar, foto’s gemaakt, alle betrokkenen zijn geïnformeerd en bovenal

de 45 jonge duiven zijn beoordeeld en klaar om zich te laten zien aan alle belangstellenden. 
 Wij beginnen de dag rond 15.00 uur en hoe laat het wordt, dat zien we wel. 

 Een aantal partijen welke direct betrokken zijn bij ons bedrijf zullen acte de présence geven
op deze dag, zo kunt u ontmoeten:

Team Koopman: 
 Alle teamleden zijn present

Pipa:
 Thomas Gyselbrecht, CSO van Pipa

 Jawin van Namen en Ad Fortuyn Pipa Agenten Nederland

Gendika:
 Alles over DNA en verwantschapsbepaling bij postduiven

 Mevr. Dr. Ir. A. Kappe
 Mevr. Dr. Ir. I. van Kuijk

Pigeonphotography:
 Rob Kroezen en Rien Smeman

Niek Erents fotografie:
 Niek Erents zal alles op deze dag vastleggen in beeld en geluid.

  

http://www.gerardkoopman.com/content/newsletters/preview/118/index.html
http://www.gerardkoopman.com/nl/pigeons
http://www.gerardkoopman.com/nl/pigeons


Mocht u zich nog willen opgeven voor de kijkdag dan kan dat middels het beantwoorden
van deze nieuwsbrief. Of door contact op te nemen met Pipa via Nederland@pipa.be

Net als vorig jaar kunt u ook uw favoriet laten fotograferen door pigeonphotography, neem
hiervoor rechtstreeks contact op met Rob Kroezen en verneem van hem wat het speciale
tarief is. Rob is te bereiken op rob@pigeonphotography.nl

Special Guest,

Voormalig Europees topscorer Kees Kist zal op deze dag aanwezig zijn. In het seizoen '78 -
'79 was Kees Europa's meest trefzekere voetballer wat resulteerde in het winnen van de
Gouden Schoen! Naast een neus voor de goal heeft Kees ook een zeer succesvolle carrière
achter de rug binnen de duivensport. Een op en top sportman. 
Een prachtig vertrekpunt voor iedereen die een praatje wil maken met deze icoon in de
sport.

Voor de volledigheid geven wij nog het bezoek adres, dit is: Ermerveen 17 te Ermerveen 
Mocht u gebruik maken van een navigatiesysteem en deze kent de plaats Ermerveen niet,
geef dan als plaats in Emmen.

Wij maken er een mooie dag van, wie weet tot dan!

Groeten,

Team-Koopman

 

Gerard Koopman

Al meer dan 80 jaar succesvol in de
duivensport!

Wij voelen het als onze plicht om de
liefhebbers van de Koopmanduif en iedereen
die de duif als topsporter ziet zo volledig
mogelijk te informeren.
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http://www.gerardkoopman.com/nl/geschiedenis-80-jaar-koopman/
http://www.gerardkoopman.com/nl/introductie/
http://www.gerardkoopman.com/nl/contact/
http://www.gerardkoopman.com/nl/contact/
http://www.gerardkoopman.com/nl/newsletter/signoff

