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Ouders 'Miss Overegge' in Ermerveen

 

Ouders 'Miss Overegge' in Ermerveen
'Blauwe Karel' en 'Megha Wolk' zijn inmiddels alweer ruim 2 maanden op de hokken in
Ermerveen.

'Blauwe Karel' en 'Miss Overegge' zijn
de ouders van 'Miss Overegge'

2015 zit er op, 
 

D.w.z. het sportieve deel met de duiven. Wij hebben een goed
seizoen gehad. Met name de npo vluchten voor de oude
duiven (tussen 500 en 700 km) zijn heel goed verlopen. Kijk
de nieuwsberichten er nog maar eens op na. 

 
Deze en volgende maand spelen wij wellicht nog met een
groepje zomerjongen op de zgn. ‘Taartvluchten’ wekelijks
korven wij deze in bij de fam. Fijn uit ’t Loo zie ook hun
website www.nwvcombinatie.nl

 
Ouders ‘Miss Overegge’ in Ermerveen!

 
Ruim 2 maand geleden hebben wij de ouders kunnen kopen
van ‘Miss Overegge’ Deze duivin (inmiddels eigendom van
Pieter Veenstra) kunnen we gerust de revelatie van het
afgelopen jaar noemen. In een relatief kort tijdsbestek won zij
maar liefst 2 npo vluchten en een afdelingsvlucht vanuit
Quievrain. Dit allemaal in afdeling 11 –Friesland- Noordelijk
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deel van Nederland. 

Haar 3 eerste prijzen in 2015 werden als volgt behaald:

1e Sens (547 km) npo tegen 8211 duiven – 24 mei -
Snelheid 1303 mtr./min

1e Souppes-sur-Loing (565 km) npo tegen 6892 duiven – 6
juni -
Snelheid 1356 mtr./min 

1e Quievrain (312 km) Midfond afdeling 11 tegen 12996
duiven – 13 juni -
Snelheid 1984 mtr./min

Inmiddels zijn er 5 mooie gezonde jongen, allemaal met een
hele rassige uitstraling! 
Onze notaris, Mr. Grievink, heeft onlangs i.s.m. Gendika
(DNA) BV uit Veendam verzekerd dat het 100% zeker broers
en zussen zijn van ‘Miss Overegge’ 

Over de afstamming van het koppel zelf is een hoop te
vertellen. 

De doffer van het koppel is ‘Blauwe Karel’ Genoemd naar
voormalig eigenaar Karel Sneekens uit Santpoort (NH) in zijn
stamkaart nagenoeg uitsluitend ‘beroemde’ duiven. Karel
Sneekes kocht ‘Blauwe Karel’ als jonge duif bij Hennie La
Grouw en stalde hem later bij Johan Halman (kweker en
speler van Miss Overegge) 

De vader van ‘Blauwe Karel’ ‘Zoon Amora’ genaamd stamt
uit: ‘Olympic Orlando’ olympiade duif van de fam. Verbree
uit Putten. Deze ‘Olympic Orlando’ stamt uit hun Ultra-
koppel, dit koppel zette nog een hele reeks nationale as-
duiven op de wereld. Ik weet dit nog goed omdat in 1999
‘Kleine Dirk’ 1e werd in de Vredesduif competitie. ‘Olympic
Orlando’ werd toen 2e in de cat. As-duiven. 

Moeder van ‘Zoon Amora’ is ‘Amora’ zij was als jonge duif
al 8e wereldkampioen (Versele Laga) Het roept opnieuw
herinneringen op aan ‘Kleine Dirk’ hij werd immers 5e als
jonge duif in dezelfde competitie.

Het palmares van ‘Amora’ ziet er als volgt uit:

St. Quentin 1/3479
Orléans 1/1929
Niergnies 1/3147
Orléans 1/2515
Etampes 1/3591

De moeder van ‘Blauwe Karel’ is pure van Loon-duivin. Haar
naam is ‘Lady Chateauroux’ zij won o.a. een 1e npo vanuit
Chateauroux tegen 7112 duiven. De vader van ‘Lady
Chateauroux’ is de NL-19971260000 de “Milleniumdoffer’
Nog een rechtreekse zoon van La Grouw’s stamkoppel B-
1995-6316558 (direct L. Van Loon) * B-1995-6316545 (direct
L. Van Loon) Uit dit koppel kwamen maar liefst 10 kinderen



die een 1e prijs vlogen in groot verband. 

Louis van Loon staat ook aan de basis van mijn eigen duiven,
kijk maar eens naar de stamkaart van ‘Kleine Dirk’ 
Via De Eric (uit van Loon-duivin van 1985) naar zijn zoon
‘Gentil’ en vervolgens zijn we bij ‘Kleine Dirk’ 

Het laat nog maar eens de enorme verervingskracht van deze
duiven zien. 

De duivin van het koppel is ‘Megha Wolk’ zij stamt uit het
allerbeste van Jan Ouwerkerk., inteelt naar de ’05-duivin’ 
Zij heeft een tijdje bij Koop en Gerda Kiekebelt gezeten.
Mevr. Kiekebelt heeft haar de naam ‘Megha Wolk’ gegeven,
vandaar dus deze bijzondere naam. 

Toen zij werd verkocht, kocht Johan Halman deze duif, ze
werd later eigendom van A. Benjamins uit Dalerpeel
(Drenthe) 

Haar grootvader van moederskant is de bekende ‘Uncle
Solange’ van Gerard & Bas Verkerk. Deze ‘Uncle Solange’
NL-1999-2360369 stamt immers uit ‘Peter Pan’ * Miss
Saigon’ Zeer bekende namen ook in de actuele stamvorming
bij de fam. Verkerk. 

Soms wordt 1 + 1 zelfs 3 Ongetwijfeld is dit het geval
geweest zijn bij ‘Miss Overegge’ 

Hopelijk lukt het ons een nieuwe crack uit dit koppel te
kweken, wij kijken er naar uit en houden u op de hoogte.

De volgende keer meer over een andere nieuwe duif, ‘Levi’
genaamd en winnaar van de 1e nat. St. Vincent in 2013 (ZLU)
tegen 3294 duiven 

Voor de geïnteresseerden, volgend jaar op 8 januari houden
wij open huis. Noteer deze datum alvast. 

Met vriendelijke groet,

Gerard & team

 

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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