
Referenties 2019/2020: 
 
Bij Peter Crans 1. Nat. Fontenay S2 tegen 11.157 duiven (556 km) door de NL19-7002799 ‘Princess 
Juul’. Zij is inteelt met o.a. 4x ‘Leonardo’ en 5x ‘Tinkelbel’ en met ‘Okidoko’, ‘De 726’ en ‘Minerva’ als 
rechtstreekse kinderen uit ‘Leonardo’ en ‘Tinkelbel’ in de stamboom. Uit een dochter van ‘Okidoko’ 
(zoon ‘Leonardo’ x ‘Tinkelbel’) x ‘Chloe’ (dochter ‘De 726’) kweekte Peter in de 2019 de 1e Asduif jong 
van afdeling 6 (Noord-Holland). 
 
Nazaten van Albert Timmerman zijn ‘726’ winnen in 2019 en 2020 weer vele echte kopprijzen. ‘De 
726’ is een dochter van ‘Leonardo’ x ‘Tinkelbel’. Ze winnen in 2019 o.a. 1. Heusden-Z. tegen 16.314 
duiven en 2. Weert 18.507 tegen duiven. En in 2020 op de wedvlucht Blankenheim bij Pieter Pander 
de 1. tegen 5.364 duiven en bij Maarten Hakvoort de 1. tegen 19.430 duiven in afdeling 11 (snelste 
tegen 36.706 duiven in sector 4). Op de wedvlucht Sens winnen twee kleinkinderen de 6e en 10e NPO 
tegen 6.629 duiven voor Klaas en Jacob de Jong uit Ee.  
 
Bij Rink Wijnstra de 3e Nat. Asduif cat. Allround World’s Best Pigeon, 6. Nat. Asduif Eendaagse Fond 
WHZB/TBOTB, 8. Nat. Asduif Allround DE ALLERBESTE en 1. Asduif Friese Fond Club Eendaagse Fond 
door de NL17-1827431 ‘De 431’. Zijn moeder komt rechtstreeks van Arie en is een dochter van 
‘Rocking Blue’ (zoon ‘Leonardo’ x ‘Tinkelbel’) x ‘Gastorina’ (inteelt ‘De Kaasboer’ en rechtstreeks 
Gaston v.d. Wouwer). ‘De 431’ wint in o.a. 1. - 1.479 d., 1. - 1.188 d., 1. - 993 d., 1. - 553 d., 2e - 1.148 
d., 3. – 1.084 d. en 5. - 1.302 d., 15. – 1.379 d., 15e – 1.860 d. en 39. tegen 19.191 duiven.  
 
Ook bij Rink Wijnstra de 1. en 2. Asduif Generaal Kort samenspel D. en 3. Asduif Vitesse rayon De 
Wâlden door respectievelijk de NL18-1393146, NL19-1393147 (o.a. 5x 1. In de Club) en de NL19-
1393116. De eerste twee zijn kleinzoon en -dochter en de laatste is een zoon van ‘De 333’. Zij komt 
ook weer rechtstreeks van Arie en is een dochter van ‘Silver Ten’ (zoon ‘Octavio’) x ‘Xandra’ (dochter 
‘Boogie’ x zus ‘Leonardo’). In afdeling Friesland ’96 zijn ze voor een belangrijk deel verantwoordelijk 
voor het winnen van de volgende kampioenschappen:  1. Hok Vitesse, 1. Hok Natour en 1. Generaal 
Kort (Vitesse + Midfond + Jong Vitesse).  
 
Bij Lammert Dekker de 1. NPO Lorris tegen 2.981 duiven (604 km) door de NL17-1679744. ‘De 744’ is 
gekweekt door Albert Timmerman uit ‘The Boss’ (midfondkampioen afdeling). Hij is een zoon van ‘De 
90’, een volle zuster van ‘Leonardo’. De moeder van ‘De 744’ is ‘Kogeltje’ (8. NPO Sens) en zij is een 
kleindochter van ‘De 726’ (dochter ‘Leonardo’ x ‘Tinkelbel’). 
 
Bij de gebroeders Homma de 1. Chimay tegen 3.253 duiven door de NL18-1438172. Zij wint in 2019 
o.a. ook een 6. Heusden-Z. tegen 16.314 duiven. Haar moeder is een 100% Arie Dijkstra en top inteelt 
naar ‘Maldini’. In 2020 de 1. Rethel tegen 8.181 duiven (tevens snelste van 16.416 duiven) met 
‘Dafne’. Ook haar moeder is super inteelt uit ‘Maldini’ met zijn eigen dochter. ‘Maldini’ is de nummer 
1 kweker van de gebroeders Homma en een zoon van ‘Okidoki’ (uit ‘Leonardo’ x ‘Tinkelbel’) x ‘The 
Special One’ (uit zuster ‘Leonardo’). 
 
Bij G. & G. Damen 1. Afdeling Menen tegen 13.540 duiven (367 km) door de NL17-3717471. Zijn 
vader is een 100% Arie Dijkstra duif gekweekt door de Gebr. Homma uit ‘Maldini’ (zoon ‘Okidoki’) en 
‘Lynn’ (kleindochter van de broers ‘De Big Boom’ en ‘De Late v.d. Strik’). ‘De 471’ won al eerder een 
1. Pt. St. Maxence tegen 2.369 duiven en een 1. Niergnies tegen 924 duiven. 
 
 


