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Zeggen dat de Gebroeders 
Janssenduiven het meeste 
beroemde duivenras ter 
wereld is, is als een open deur 
intrappen. De fokwaarde van de 
Janssenduiven is immens… de 
‘broertjes’ werden niet voor niks 
aanzien als de ‘meesters van de 
inteelt’!

Jos van Limpt (alias de ‘Klak’) uit 
Reusel die zijn stam formeerde 
met rechtstreekse duiven uit 
Arendonk formuleerde de 
Janssenduiven als volgt: er zijn 
misschien stammen of duiven 
die bij hard en helder weer 
naast de Janssenduiven konden 
staan, maar nergens vond ik 

betere! Typerend, en afkomstig van een man 
die zelf duiven minnend Nederland jarenlang 
heeft gedomineerd met zijn fenomenale 
‘Janssenduiven’!

Geen naam die in duivenkringen de 
wereld rond meer opduikt, dan deze van 
de Gebroeders Janssen uit Arendonk. 
Hun impact op de ontwikkeling van de 
moderne wedstrijdduif tot op wereldvlak is 
fenomenaal… geen mens die zal ontkennen 
dat hun duiven van ongeëvenaarde klasse 
waren, en de moderne ‘wedstrijdduif’ een pak 
beter hebben gemaakt. De duivenhistorie 
‘Gebroeders Janssen’ is een ‘selfmade 

story’, met een duivenras gekweekt 
en gekneed door de ‘hand van de 
liefhebber’ zelf. Een eeuw lang hebben 
ze in Arendonk gekweekt naar een type 
duif die op sportief vlak alles heeft wat 
een goed wedstrijdduif moet hebben!
Henri ‘Driekske’ Janssen – de vader van 
de gebroeders Janssen te Arendonk 
– is de grondlegger geweest van één 
van de beroemdste duivenstammen 
aller tijden. Het ‘vak’ leerde hij via het 
kweken van kanarievogels… een kennis 
en ervaring die hij later perfect wist 
aan te wenden toen hij zich geheel 
in het ‘duivenmétier’ ging storten. 
Hij werd de grootmeester van de 
‘inteelt’… een ‘kunde’ of ‘gave’ die 
hij ook zijn zonen eigen maakte! Het 
liet Charles, Adriaan, Louis, Vic en Jef – 
wereldberoemd geworden onder het 
banier ‘Gebroeders Janssen Arendonk’ 
– toe, een duivenstam op te bouwen die 
nergens ter wereld zijn gelijke kent, of ooit nog 
zal kennen. Zelden of nooit werd er een duif 
bijgehaald… de gebroeders Janssen bleven 
het nu ruim 50 jaar doen met hun eigen 
vertrouwde soort, en dat heeft hen geen 
windeieren gelegd. Ze waren reeds kampioen 
en leveranciers van kampioenduiven toen 
er van anderen nog niet gesproken werd, 
iets wat ze vandaag de dag nog altijd zijn 
lang nadat er van tal van die anderen zelfs 
geen sprake meer is! Driekske Janssen is 
in zijn hart altijd meer kanariekweker dan 

Gebroeders Janssen, 
Arendonk (B)

mannen die duivengeschiedenis 
hebben geschreven !

De broers Janssen (hier zonder Fons) en zus Marie

Vader Henri Janssen overleed in 1949. 
Zijn vrouw, Pauline, overleefde hem bijna 20 jaar, 

tot ze op 90-jarige leeftijd stierf in 1967.

Fons Janssen met zijn 
moeder Pauline
Fons legde samen 
met vader Henri de 
grondslag van het 
hok Gebr. Janssen.
Hij en Frans waren ook 
de enigsten van de 
broers die trouwden.

De eerste-
communiefoto 

van 
Charel en Louis



‘duivenkweker’ gebleven. Zijn beste ‘zangers’ 
kweekte hij in nauw bloedverwantschap… 
op de duiven werkte hij speciaal op dit 
principe via koppelingen van oom en nicht, 
of tante en neef! Op deze manier ontstond 
het ras Gebroeders Janssen… via een strenge 
selectie vormde dit de basis tot één der 
zuiverste en meest succesrijke duivenrassen uit 
de internationale duivensportgeschiedenis!

De basis van de 
Janssen-duiven
Werd zowat gelegd in de jaren ’30. Fonske 
Janssen (die net als Frans, in tegenstelling tot 
de andere broers, wel gehuwd was), kwam als 
douaneambtenaar (accijnzen) te Herentals, 
in contact met brouwer Schoeters… bij wie 
hij enkele nazaten van de beroemde ‘Aap’ 
en de ‘Bordeauxduivin’ kon versieren… 
met 2 daarvan zijn ze te Arendonk super 
gelukt, namelijk met een jong van de ‘Oude 
Lichte’ en een dochter van den ‘Aap’! Voor 
duivenhistorici, de Schoetersduiven zouden 
een kruising geweest zijn van de zuivere 
‘Wegges’ x ‘Swiggers’, die op hun beurt 
een kruising zouden zijn van de ‘Wegge x 
Grooters’, dezelfde soort waar later ook Dr. 
Bricoux iedereen de baard zou mee afdoen.
In de ontwikkeling van de aloude Janssen-
stam heeft de ‘Oude Witoog van 1933’ 
een hoofdrol gespeeld… hij stamde uit de 
‘Schalieblauwe van 32’ van het ras Schoeters, 
een kleinzoon van de ‘Aap’, bekomen via 
maalder Cas Goossens. De ‘Late van 35’ (later 
omgedoopt tot de ‘Rappe’, als winnaar 15 
x 1e prijzen), was een halfbroer (ook uit de 
‘Schalieblauwe’) van deze ‘Oude Witoger 
van 1933’ (stamvader) en een crack van 
het allerhoogste niveau. Het ‘Wondervoske 
van 45’ was nog zo’n superstar (als 
achterkleindochter van de ‘Schalieblauwe’), 
en stamt uit de ‘Vos van 39’ met een dochter 
van de ‘Dikke duivin van 36’ (volle zus van de 
‘Oude Witoger’ van ‘33)!

De origine van de ‘Vosse-soort’ - die we 
vandaag de dag nog zo rijkelijk terug vinden 
in de stamopbouw – zou liggen bij een ‘Vos 
van 26’ die Fonske Janssen na z’n diensttijd 
bij ene Ceulemans op de kop kon tikken. 
Het ‘Wondervosje van 45’ heeft als stamduif 
een vooraanstaande rol gespeeld, zij is (via 

haar zoon ‘de Vos 49’) grootmoeder van de 
geweldige stamkweker ‘Bange van 51’, die 
op zijn beurt vader werd van fenomenen 
als de ‘Bange van 59’, de ‘Stier van 55’ 
enz… Eén der allergrootste cracks en een 
‘vooruitvlieger’ pur sang met niet minder 
dan 18 x 1e prijzen op zijn actief, was de 
fenomenale Merckx (BE67-6282031) van de 
Gebroeders Janssen… hij werd gekweekt 
uit 2 kleinkinderen van voornoemde ‘Bange 
van 51’, met name de ‘Donkere Stier 753/63’ 
(zoon van de ‘Stier van 55’) x ’t Kleintje 
603/65’ (dochter van de ‘Bange van 59’)! De 
‘Merckx’ groeide uit tot een gigant van een 
kweekduif, en werd zelf op zijn beurt vader 
van de illustere ‘019’ (eveneens 18 x 1e prijs), 
de ‘Velo’ (15 x 1e prijs en later super kweker 
bij Raymund Hermes) en kweekfenomeen 
‘Jonge Merckx’ (BE70-6243257 en winnaar 15 
x 1e)… zelf onder meer grootvader van de 
‘Raket’ (BE73-6276400) en o.a. overgrootvader 
van de 1e Nat Asduif Snelheid KBDB in 
1982 bij Felix Pauwels uit Herne. De ‘Jonge 
Merckx’ werd een wereldspeler op het vlak 
van de erfelijkheid… tal van hokken tot op 
internationaal vlak boekten successen en 
klinkende overwinningen met directe 
nazaten van deze ‘wonderduif’! Uit een 
‘Broer 019’ werd de al even wondere 
‘Schouwman’ (BE76-6371905, en 6 x 1e 
prijs) gekweekt. Ook de ‘Oude Witoger 
van 65’ (BE65-6371177) hoort in dat rijtje 
‘illustere kweekduiven’ thuis… enkele van 
zijn meest beroemde kinderen waren de 
voornoemde ‘Raket’, het ‘Rakkertje’ (4 x 
1e) en ‘Marietje’, stamduif bij de ‘Klak’. De 
‘Geeloger’ (BE67-6282027 en komende 
uit een kleinzoon van de ‘Bange van 51’, 
met name de ‘Lichte Witoger van 66’) 
was nog zo’n fenomenaal pointeur, met 16 
x 1e prijzen achter zijn naam… hij maakte 
later als kweekduif furore op de hokken van 
Jules Wouters, waar hij o.a. vader werd van 
de wereldberoemde stammoeder van Stan 
Raeymaeckers, de ‘Jose’!

Een al even klasrijke kweekduif, maar in 
de rijke archieven van de Janssen-duiven 
minder beschreven (vermoedelijk omdat hij 
slechts aan enkele wedvluchten deelnam), 
maar daarom niet minder belangrijk… is 
de ‘Blauwe van 48’ (nog een telg uit de 
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lijn van de ‘Schalieblauwe van 32’), die 
gekoppeld met het ‘Schoon Licht van 51’ 
(dochter ‘Wondervoske’) misschien wel 
het beste kweekkoppel vormde dat ooit 
op de kweekzolder te Arendonk vertoefd 
heeft. Eén van zijn befaamdste dochters is 
het ‘Blauwke van 54’ (met 15 x 1e prijzen), 
moeder van de ‘Stier van 55’ (grootvader 
van de ‘Merckx’). Wie even de stambomen 
van meerdere supercracks bij de broertjes 
Janssen analyseert zal opmerken dat de 
‘Blauwe van 48’ opduikt in toppers als de 
‘Merckx’, de ‘Raket’, de ‘Geeloger’ enz… hij 
werd eveneens grootvader van de wondere 
‘Chateauroux 809/66’ van Jan Grondelaers 
(zelf vader van het ‘Koninginneke’, winnares 
1e Nat. St.Vincent en 1e Prov Brive), terwijl 
een kleinzoon van deze ‘Chateauroux’ 
(gekoppeld aan een ‘kleindochter Jonge 
Merckx) bij Felix Pauwels vader werd van 
de 1e Nat Asduif Snelheid KBDB 1982 en tal 
van andere superieure snelheidsduivels. Ook 
het wonderkoppel van Mariën-Pieterse uit 
Wemeldinge (NL) welke werd gevormd met 
twee 100% zuivere Janssen-duiven, met name 
een doffer van Boy Peters en een duivin van 

Albert van der Flaes… zijn beiden nazaten 
van de ‘Blauwe van 48’). Op latere datum 
waren de ‘beste vitesseduif van Nederland 
1982’ van ene Joop Beumer uit Arnhem (NL), 
en de ‘beste halve fondduif van Nederland’ 
met de ‘05’ van Bertie Camphuis nazaten 
van de ‘Blauwe van 48’. De duivin van het 
wonderkoppel van Staf van Reet waaruit 
onder meer zijn 3 ‘Prinsen’ werden gekweekt 
(met respectievelijk 32 x 1e, 29 x 1e en 28 x 
1e achter hun naam)… was evenzeer een 
kleindochter van deze ‘Blauwe van 48’. De 
‘Prins van 72’ (met zijn 32 x 1e) werd op zijn 
beurt vader van de befaamde ‘Stuka’ (12 
x 1e) bij Jan Grondelaers! Het is slechts een 
greep uit tal van ‘topduiven’ die voorliggen… 
die de enorme kweekwaarde en het impact 
die deze ‘Blauwe van 48’ heeft gehad op de 
wereldvermaardheid van de Janssen-duiven 
even illustreert!
Het zijn slechts enkele namen van duiven… 
noem ze gerust ‘iconen’, die de naam 
Janssen ‘wereldberoemd’ hebben gemaakt! 
Van 1945 tot 1954 haalden ze om en bij de 
154 eerste prijzen! De daarop volgende 
jaren gingen ze gewoon op dit elan door, 
met jaren van 30 eerste prijzen en meer… 

De kop van de “019”

"Blauwen van Scherpen"

"De Zitter"



Hun laatste grote wapenfeit werd behaald 
in 1989 door de ‘Chantilly’ (BE89-6150123) op 
een prestigieus interregionaal concours met 
deelname uit de Belgische en Nederlandse 
Kempen, waar deze klepper met klank de 
zege wegkaapte voor de neus van om en 
bij de 2.000 duiven. Het illustreert perfect 
de levenslange filosofie bij gebroeders 
Janssen, voor hen telde maar één plaats op 
de uitslag… de ‘bovenste’. Het kweken van 
‘mooie’ en ‘gezonde’ duiven, die met speels 
gemak 1e prijzen konden winnen (vooral in 
helder weer)… is steeds hun handelsmerk 
geweest en gebleven, meer dan een eeuw 
lang!

Inteelt en niets ontziende selectie, 
basis tot succes
Hoe de Gebroeders Janssen er in slaagden 
hun duivenstam via inteelt op dergelijk 
uitzonderlijk hoog peil te houden? Louis 
gaf ons tekst en uitleg: we kweekten met 
en selecteerden altijd op ‘winnaars’… later 
toen het actieve spel vaarwel werd gezegd, 
selecteerden we op duiven die de perfectie 
benaderen… omschrijf het als duiven met 
‘schone modellen’, zachte en vette pluimen, 
goede ruggen, en met ‘ogen’ in hun kop… 
met een blik die hun slimheid verraadt! 
De duiven werden steeds bijzonder goed 
verzorgd, een goede natuurlijke gezondheid 
lag mee aan de basis. Daarvoor voerden 
ze hygiëne hoog in het vaandel. Microben 
hadden er een slecht leven, zo proper, zo rein 
en kraaknet lagen de hokken er steeds bij.

Op de keper beschouwd mogen de 
prestaties met de Janssen-duiven niet minder 
dan sensationeel worden genoemd. Die 
sensatie zat hem dan in eerste plaats in hun 
continuïteit. De Janssen-duiven vliegen al 
meer dan 50 jaar overal aan de top, en ze 
blijven goed vliegen… hun grote geheim 
was wellicht dat het niet alleen super 
goede vliegduiven waren, maar nog betere 
kwekers! Duiven die hun kwaliteiten makkelijk 
overzetten op het nageslacht, omdat ze te 
Arendonk steeds zijn uitgegaan, en blijven 
uitgaan… van KWALITEIT! Ook al hebben 
ze zelf grootste successen behaald 
in het spel, de gebroeders Janssen 
zijn altijd in eerste plaats ‘kwekers’ 
geweest… met een grenzeloos 
gevoel en kennis voor het behoud 
van de gewenste kwaliteiten in hun 
duiven! Een eigenschap die hen was 
aangeboren en meegegeven door 
hun vader ‘Driekske’, die het kweken in 
bloedverband en de rationale selectie 
onder de knie had. Hoe zuiverder het 
ras, des te waardevoller het materiaal 
met het oog op bloedverversing voor 
anderen. In die wetenschap schrijft alleen de 
succesvolle kweker in bloedverwantschap 
duivensportgeschiedenis… de Gebroeders 
Janssen werden ‘wereldspelers’ op dat vlak! 
De erfkracht van de Janssenduiven is enorm, 
zelfs ongeëvenaard… laat staan… ooit nog te 
overtreffen!

Janssen-duiven werden een rage
Tal van grote namen in de duivensport 
danken hun reputatie aan de Janssen-duiven 
uit Arendonk, deze duiven stonden mee aan 
de wieg of vormden mee het vertrekpunt 
die hun wereldvermaardheid zou inluiden… 
we noemen voor de vuist weg mannen als 
Jan Grondelaers Opglabbeek, Gust Hofkens 
Merksplas, Tournier Lommel, Seymus Aartselaar, 
Meylemans Heist op den Berg, Louis Van Loon 
Poppel… velen zouden in hun voetsporen 
volgen.
Ook duiven minnend Nederland raakte in 
de ban van de Janssen-duiven. Sinds de 
Janssen duif door iconen als Jos van Limpt-
De Klak (wereldberoemd geworden met 
nazaten van de ‘Schalieblauwe van 32’), 
Bertie Camphuis en Albert van der Flaes tot 

Binnenkant van het hok, 
alles zat gewoon onder de pannen

De familie Janssen in de jaren '50
Vlnr Irma, (André Berte), moeder Pauline, Jef, Vic, 

Adriaan, Louis en Charel

De beroemde 
waterput bij de 
gebr. Janssen.

Het water 
wordt hier 

getest door 
(een toen nog 
jonge) dokter 

Henk de Weerd 
en goed 

bevonden!

Jef Janssen (met klak !) in gesprek met Jos van Limpt, 
alias De Klak (hier zonder klak !)

Schouwman 76



succesnummer werden gebombardeerd, 
heeft geen ander ras zo’n invloed gehad op 
de Nederlandse duivensport. De Gebroeders 
Pouw, Hans en Evert-Jan Eijerkamp, C. & G. 
Koopman, Nico van Noordenne, Herman 
Beverdam, Ad Scharlaekens en vele andere 
iconen domineerden decennia lang met 
Janssen duiven en hun kinderen … Maar ook 
‘moderne kampioenen’ als G. & R. Schuiling, 
Henri van Venrooy, Reedijk-Jongekrijg en 
vele anderen haalden direct bij de bron 
en kweekten daar Nationale top vliegers 
en kwekers uit! Nog altijd staan de gouden 
Janssen genen synoniem voor succes.
Wat Lourdes voor de katholieken is, 
is Arendonk voor de buitenlandse 
duivenpelgrims geweest. Allemaal wilden 
ze het walhalla zien waar legendarische 
kampioenen als de ‘Merckx’, de ‘Wondervos’, 
de ‘019’ en de ‘Raket’ uit het ei kipten. De 
natte droom van elke Chinese duivenmelker 
was om samen op de foto te poseren met 
de gebroeders Janssen… als was dit de 
jongste seizoenen herleidt tot de thans 
99-jarige Louis Janssen uit Arendonk, de 
enige overlevende van de legendarische 
gebroeders Janssen, de beste en bekendste 
duivenmelkersfamilie ter wereld. Louis Janssen 
kweekte nog altijd duiven. Hoewel hij al 
meer dan 25 jaar niet meer heeft gespeeld, 
stonden de buitenlanders nog altijd in de rij 
voor ’een jongske van Janssen’. Al hebben 
ze te Arendonk hiervoor nooit zelf enige 
publiciteit opgezocht. Eigenlijk kunnen we 
perfect stellen dat de Janssen-duif een stuk 
haar eigen handelswaarde heeft bepaald! 
De onverzettelijke wil om te winnen en uit 
te blinken op de wedvluchten, de intense 
bezorgdheid om de kwaliteit op hun hok 
immens hoog te houden, en de gave 
om hun duivenbestand steeds binnen de 
perken (lees: beperkt) te houden, en aan de 
commerciële lokroep op uitbreiding van hun 
kolonie konden weerstaan… zijn allemaal 
ingrediënten die ertoe bijgedragen hebben 
dat de Gebroeders Janssen wereldfaam 
genieten. Op die manier slaagden ze erin om 
een type ‘wedstrijdduif’ te kweken die alles 
heeft wat een ‘goede duif’ moet hebben… 
een duif met qua bouw alles erop en eraan, 
en vooral met ‘intelligentie’ in de kop!

De Janssenduiven zijn nog 
steeds erg ‘in’. Ze werden door 
de ‘meesters van de inteelt’ 
gedurende al die jaren nagenoeg 
raszuiver en onversneden 
verder gekweekt. Doordat de 
Janssenduiven uit zo’n sterk 
ingeteelde stam afstammen, 
laten ze zich uitstekend kruisen 
met andere rassen… kruisingen 
waaraan ze wellicht het overgrote 
deel van hun populariteit te 
danken hebben. Duizenden en 
nog eens duizenden liefhebbers 
boerden wel met de duiven van de 
Gebroeders Janssen uit Arendonk… 
al zijn er wellicht nog meer 
liefhebbers die reclame maken 
(of maakten) met Janssenduiven, 
maar nooit een voet over de 
vloer hebben gezet te Arendonk. 
Daarvoor is het nu helaas te laat… 
de meeste beroemde duivenzolder 
ter wereld staat immers leeg, straks 
gaan de laatste 26 Janssenduiven 
de deur uit… meteen het einde 
van een stuk duivengeschiedenis, 
een ‘icoon’ en ‘mythe’ die ophoudt 
te bestaan… en wellicht nooit meer 
terug komt!
(Foto's van de familie Janssen met 
dank aan Ad Schaerlaeckens)

De broers kregen elke dag post van over de hele wereld

De broer van de Franse president François Mitterand in 
een van de "beroemde" zetels bij de broers Janssen.

Deze 6 duiven 
vlogen de 

prijzen 1 tot 6 
(1937)

De broedbakken van de 
familie Janssen. Bemerk 
de deuren, ze dienden 

om de duiven in het 
halfduister te zetten.

Charel voert de duiven 
bij het binnenkomen 
maar mondjesmaat, 

terwijl hij ze observeert.



Vader: 91-6227403 
De Beul
    

GV: 84-6161077 
Goede Kapot Borstbeen  

OGV: 81-6354157 
Grote v/d Stier

OGM: 81-6116665 
Duivin van Jonge Merckx

GM: 81-6116665 
Duivin van Jonge Merckx  

OGV: 70-6243257 
Jonge Merckx

OGM: 76-6129245 
Uit Blauwen op 1 pen, Halfzuster 019

Moeder: 95-6274348 
Schone duivin van 95, achterkleindochter 019    

GV: 94-6261205 
Groten Donkeren, Kleinzoon 019  

OGV: 91-6680417 
Vos van 91

OGM: 85-6377511 
Grote Duivin van 019

GM: 94-6261231 
Schone Duivin van 94, achterkleindochter 019  

OGV: 87-6337179 
Schone Lichtern, Kleinzoon 019

OGM: 87-6337256 
Duivin 2 eerste prijzen

99-6265183
Lichte van de Beul



Vader: 94-6261205 
Groten Donkeren, Kleinzoon 019
  

GV: 91-6680417 
Vos van 91

  

OGV: 90-6306731 
Vos Voliere

  

OGM: 85-6377509 
Goed Vuil Blauw

  

GM: 85-6377511 
Grote Duivin van 019

  

OGV: 73-6736019 
De 019, 18 x 1e Prijs

  

OGM: 83-6700244 
Geschelpt Stier

  

Moeder: 94-6261231 Schone Duivin van 94, 
achterkleindochter 019
  

GV: 87-6337179 
Schone Lichten, Kleinzoon 019

  

OGV: 84-6160990 Lichte van Blauwe van Goed 
Duifje 72 x Geschelpt van Blauwe van 69

  

OGM: 85-6377515 
Kleintje van 019

  

GM: 87-6337256
Duivin 2 eerste prijzen

  

OGV: 83-6466079 Donkeren van Oude 
Witoger 82 met Jong Rakkertje 78

  

OGM: 84-6160994 
Voske Voliere, dochter Oude Vos

99-6559757
Geschelpt van Groten Donkere



Vader: 98-6278076 
Vos van 98
  

GV: 93-6440306 
De Vos Zwartoog Volière

  

OGV: 90-6306731 
Vos van 90

  

OGM: 85-6377509 
Goed Blauw van 85

  

GM: 87-637115 
Jong Donker van 87

  

OGV: 83-6466031 
Van Blauwe Scherpe

  

OGM: 86-6320885 
Kleindochter Jonge Merckx

  

Moeder: 98-6589969 
Jong Geschelpt van Rakker
  

GV: 92-6162729 
De Rakker

  

OGV: 90-6306725 
Groten van Blauwen Winterjongen

  

OGM: 83-6466069 
Duif van Jonge Raket

  

GM: 93-6440307 
Geschelpt van Blauwen Winterjongen

  

OGV: 89-6727919 
Blauwen Winterjongen

  

OGM: 85-6377515 
Kleintje van 019, dochter ‘019’

00-6548062
Schoon Voske



Vader: 95-6274317 
Blauwen onder de tafel
  

GV: 91-6227403 
De Beul

  

OGV: 84-6161077 
Goede Kapot Borstbeen

  

OGM: 81-6116665 
Duivin van Jonge Merckx

  

GM: 88-6693937 Geschelpt uit 
Lichte van Blauwe van Goed Duifje

  

OGV: 84-6160990 Lichte van Blauwe van 
Goed Duifje 72 x Geschelpt van Blauwe van 69

  

OGM: 86-6320969 Licht Kweekduifje, 
kleindochter Oue Geeloger

  

Moeder: 95-6274330 
Licht van Kleinzoon Eksteroog
  

GV: 94-6261210 Kleinzoon Eksteroog, 
achterkleinzoon Raket 76

  

OGV: 89-6150178 
Zoon Eksteroog

  

OGM: 90-6306701 
Geschelpt van Afgekeurde

  

GM: 94-6261202 Kleintje van Lichte 
van Vos, kleindochter Raket 76

  

OGV: 85-6377520 
Kleine van de Vos

  

OGM: 84-6161051 
Geeloogske, dochter van Jonge Raket 76

00-6553131
Late Blauwen van 2000



Vader: 93-6440331 
Zoon Chantilly
  

GV: 89-6150123 
De Chantilly, 1e prijs Chantilly +/- 2000 d.

  

OGV: 83-6466079 
Donkeren van Oude Witoger

  

OGM: 87-6337256 
Duivin 2 x 1e prijs

  

GM: 91-6680418 
Donker van Vos van 90

  

OGV: 90-6306731 
Vos Volière

  

OGM: 85-6377509 
Goed Vuil Blauw

  

Moeder: 95-6274349 
Geschelpt van Groten Donkeren
  

GV: 94-6261205 
Groten Donkeren, kleinzoon van ‘019’

  

OGV: 91-6680417 
Vos van 91

  

OGM: 85-6377511 
Grote duivin van 019

  

GM: 94-6261231 
Schone duivin, achterkleindochter 019

  

OGV: 87-6337179 
Schone Lichten, kleinzoon 019

  

OGM: 87-6337256 
Duivin 2 x 1e prijs

01-6524809
Kleindochter Chantilly



Vader: 95-6274342 
Jonge Geschelpte van 95, kleinzoon 019
  

GV: 94-6261205 
Groten Donkeren, kleinzoon ‘019’

  

OGV: 91-6680417 
Vos van 91

  

OGM: 85-6377511 
Grote duivin van 019

  

GM: 85-6377511 
Grote duivin van 019

  

OGV: 73-6736019 
De ‘019’, 18 x 1e prijs

  

OGM: 83-6700244 
Geschelpt Stier

  

Moeder: 97-6592486 
Laat Geschelpt van Beul
  

GV: 91-6227403 
De Beul

  

OGV: 84-6161077 
Goede Kapot Borstbeen

  

OGM: 81-6116665 
Duivin van Jonge Merckx

  

GM: 95-6274348 Schone duivin van 95, 
achterkleindochter ‘019’

  

OGV: 94-6261205 
Groten Donkeren, kleinzoon ‘019’

  

OGM: 94-6261231 
Schone duivin, achterkleindochter ‘019’

02-6478464
Klein Licht



Vader: 97-6592444 
De Klamper
  

GV: 89-6727919 
Blauwen Winterjongen

  

OGV: 82-6131298 
Afgekeurde

  

OGM: 80-6307776 
Duifke van Jonge Merckx

  

GM: 91-6227401 
Licht van Witplak van Oude Lichten

  

OGV: 81-6116648 
De Witplak van Oude Lichten

  

OGM: 83-6700256 
Kleindochter 019

  

Moeder: 01-6365158 
Schoon Geschelpt
  

GV: 93-6440337 
Lichte van Blauwen Winterjongen

  

OGV: 89-6727919 
Blauwen Winterjongen

  

OGM: 85-6377515 
Kleintje van 019, dochter ‘019’

  

GM: 94-6261212 Jong Blauw van 94, 
achterkleindochter ‘Jonge Merckx’

  

OGV: 89-6699714 
Lichte van Afgekeurde

  

OGM: 91-6227405 
Blauw Wittikske, kleindochter ‘Raket 76’

03-6457591
Schoon Licht



Vader: 99-6559774
Late Vos van 99
  

GV: 98-6278076
Jonge Vos, kleinzoon van ‘Raket van 76’

  

OGV: 93-6440306
Vos Zwartoog Volière

  

OGM: 87-637115
Jong Donker van 87

  

GM: 98-6589969
Jong Geschelpt van Rakker

  

OGV: 92-6162729
De Rakker, kleinzoon van ‘Raket van 76’

  

OGM: 93-6440307 Geschelpt van 
BlauwenWinterjongen, kleindochter ‘019’

  

Moeder: 99-6559776 
Geschelpt van Goed Kapot Borstbeen
  

GV: 92-6162747 
Donkere van Goede Kapot Borstbeen

  

OGV: 84-6161077 
Goede Kapot Borstbeen uit Stier van 81

  

OGM: 86-6320969 Licht Kweekduifje, 
kleindochter ‘Oude Geeloger’

  

GM: 93-6440376 Geschelpt van 
Zoon van Goede Jaarling van 72

  

OGV: 84-6161024 
Donkeren van Zitter van Jonge Merckx

  

OGM: 89-6150109 
Geschelpt van 89, kleindochter van ‘Raket’

04-6293144
Late Vos van 2004



Vader: 94-6261210 
Kleinzoon Eksteroog
  

GV: 89-6150178 
Zoon Eksteroog, zoon ‘Raket van 76’

  

OGV: 84-6685755 
Eksteroog

  

OGM: 84-6160994 
Voske Volière

  

GM: 90-6306701 
Geschelpt van Afgekeurde

  

OGV: 82-6131298 
Afgekeurde

  

OGM: 81-6116665 
Duivin van Jonge Merckx

  

Moeder: 02-6477821 
Duivin uit ‘Blauwen onder tafel’
  

GV: 95-6274317 
Blauwen Onder De Tafel

  

OGV: 91-6227403 
De Beul

  

OGM: 88-6693937 Geschelpt uit 
Lichte van Blauwe van Goed Duifje

  

GM: 95-6274330 
Licht van ‘Kleinzoon Eksteroog’

  

OGV: 94-6261210 
Kleinzoon Eksteroog

  

OGM: 94-6261202 Kleintje van 
‘Lichte van Vos’, kleindochter ‘Raket van 76’

04-6293191
Septemberman



Vader: 00-6553131 
Late Blauwen van 2000
  

GV: 95-6274317 
Blauwen onder de tafel

  

OGV: 91-6227403 
De Beul

  

OGM: 88-6693937 Geschelpt uit 
Lichte van Blauwe van Goed Duifje

  

GM: 95-6274330 
Licht van Kleinzoon Eksteroog

  

OGV: 94-6261210 Kleinzoon Eksteroog,
achterkleinzoon ‘Raket 76’

  

OGM: 94-6261202 Kleintje van 
Lichte van Vos, kleindochter ‘Raket 76’

  

Moeder: 03-6485765 
De Prinses
  

GV: 97-6592444 
De Klamper

  

OGV: 89-6727919 
Blauwen Winterjongen

  

OGM: 91-6227401 
Licht van Witplak van Oude Lichten

  

GM: 91-6227405 
Blauw Wittikske, kleindochter ‘Raket 76’

  

OGV: 85-6377520 
Kleine van de Vos

  

OGM: 84-6161051 Geeloogske, 
dochter van ‘Jonge Raket van 76’

05-6153301
Zoon van Prinses



Vader: 04-6293144 
Late Vos van 2004
  

GV: 99-6559774 
Late Vos van 99

  

OGV: 98-6278076 
Jonge Vos, kleinzoon van ‘Raket van 76’

  

OGM: 98-6589969 
Jong Geschelpt van Rakker

  

GM: 99-6559776 
Geschelpt van Goed Kapot Borstbeen

  

OGV: 92-6162747 
Donkere van Goede Kapot Borstbeen

  

OGM: 93-6440376 Geschelpt van 
Zoon van Goede Jaarling van 72

  

Moeder: 03-6457591 
Schoon Licht, dochter Klamper
  

GV: 97-6592444 
De Klamper

  

OGV: 89-6727919 
Blauwen Winterjongen

  

OGM: 91-6227401 
Licht van Witplak van Oude Lichten

  

GM: 01-6365158 
Schoon Geschelpt

  

OGV: 93-6440337 
Lichte van Blauwen Winterjongen

  

OGM: 94-6261212 Jong Blauw van 94, 
achterkleindochter ‘Jonge Merckx’

05-6450535
Schone Vos



Vader: 98-6278036 
Jonge Lichte van Schalieblauwen
  

GV: 92-6162746 
Schalieblauwen, kleinzoon Grote Stier

  

OGV: 84-6161077 
Goede Kapot Borstbeen uit Stier van 81

  

OGM: 86-6320969 Licht Kweekduifje, 
kleindochter ‘Oude Geeloger’

  

GM: 91-6227456 Klein van Groten Blauwen, 
kleindochter ‘Raket 76’

  

OGV: 90-6306725 
Groten van Blauwen Winterjongen

  

OGM: 83-6466069 
Duivin van ‘Raket 76’

  

Moeder: 98-6589910 
Jong Witpenneke
  

GV: 95-6274320 Schone Blauwen Links, 
achterkleinzoon ‘019’

  

OGV: 87-6337179 
Schone Lichten, kleinzoon ‘019’

  

OGM: 87-6337101 
Duifke van Witplak van Oude Lichten

  

GM: 91-6680418 
Donker van Vos van 90

  

OGV: 90-6306731 
Vos Volière

  

OGM: 85-6377509 
Goed Vuil Blauw

05-6450540
Geschelpt van Witpenneke



Vader: 00-6553131 
Late Blauwen van 2000
  

GV: 95-6274317 
Blauwen onder de tafel

  

OGV: 91-6227403 
De Beul

  

OGM: 88-6693937 Geschelpt uit 
Lichte van Blauwe van Goed Duifje

  

GM: 95-6274330 
Licht van Kleinzoon Eksteroog

  

OGV: 94-6261210 Kleinzoon Eksteroog,
achterkleinzoon ‘Raket 76’

  

OGM: 94-6261202 Kleintje van 
Lichte van Vos, kleindochter ‘Raket 76’

  

Moeder: 03-6485765 
De Prinses
  

GV: 97-6592444 
De Klamper

  

OGV: 89-6727919 
Blauwen Winterjongen

  

OGM: 91-6227401 
Licht van Witplak van Oude Lichten

  

GM: 91-6227405 
Blauw Wittikske, kleindochter ‘Raket 76’

  

OGV: 85-6377520 
Kleine van de Vos

  

OGM: 84-6161051 Geeloogske, 
dochter van ‘Jonge Raket van 76’

06-6056065
Dochter van Prinses



Vader: 05-6450535 
Schone Vos
  

GV: 04-6293144 
Late Vos van 2004

  

OGV: 99-6559774 
Late Vos van 99

  

OGM: 99-6559776 
Geschelpt van Goed Kapot Borstbeen

  

GM: 03-6457591 
Schoon Licht, dochter Klamper

  

OGV: 97-6592444 
De Klamper

  

OGM: 01-6365158 
Schoon Geschelpt

  

Moeder: 05-6153342 
Dochter Oude Vos
  

GV: 98-6278076 
Jonge Vos, kleinzoon van ‘Raket van 76’

  

OGV: 93-6440306 
Vos Zwartoog Volière

  

OGM: 87-637115 
Jong Donker van 87

  

GM: 04-6293194 
Laat Blauw

06-6056106
Geschelpt van 2 Vossen



Vader: 98-6278036 
Jonge Lichte van Schalieblauwen
  

GV: 92-6162746 
Schalieblauwen, kleinzoon Grote Stier

  

OGV: 84-6161077 
Goede Kapot Borstbeen uit Stier van 81

  

OGM: 86-6320969 Licht Kweekduifje, 
kleindochter ‘Oude Geeloger’

  

GM: 91-6227456 Klein van Groten Blauwen, 
kleindochter ‘Raket 76’

  

OGV: 90-6306725 
Groten van Blauwen Winterjongen

  

OGM: 83-6466069 
Duivin van ‘Raket 76’

  

Moeder: 98-6589910 
Jong Witpenneke
  

GV: 95-6274320 
Schone Blauwen Links, achterkleinzoon ‘019’

  

OGV: 87-6337179 
Schone Lichten, kleinzoon ‘019’

  

OGM: 87-6337101 
Duifke van Witplak van Oude Lichten

  

GM: 91-6680418 
Donker van Vos van 90

  

OGV: 90-6306731 
Vos Volière

  

OGM: 85-6377509 
Goed Vuil Blauw

06-6056117
Blauw Witpenneke



Vader: 00-6553131 
Late Blauwen van 2000
  

GV: 95-6274317 
Blauwen onder de tafel

  

OGV: 91-6227403 
De Beul

  

OGM: 88-6693937 Geschelpt uit 
Lichte van Blauwe van Goed Duifje

  

GM: 95-6274330 
Licht van Kleinzoon Eksteroog

  

OGV: 94-6261210 Kleinzoon Eksteroog,
achterkleinzoon ‘Raket 76’

  

OGM: 94-6261202 Kleintje van 
Lichte van Vos, kleindochter ‘Raket 76’

  

Moeder: 03-6485765 
De Prinses
  

GV: 97-6592444 
De Klamper

  

OGV: 89-6727919 
Blauwen Winterjongen

  

OGM: 91-6227401 
Licht van Witplak van Oude Lichten

  

GM: 91-6227405 
Blauw Wittikske, kleindochter ‘Raket 76’

  

OGV: 85-6377520 
Kleine van de Vos

  

OGM: 84-6161051 Geeloogske, 
dochter van ‘Jonge Raket van 76’

07-6404543
Blauwen Doffer van 2007



Vader: 05-6198728 
Late Blauwe van Prinses
  

GV: 00-6553131 
Late Blauwen van 2000

  

OGV: 95-6274317 
Blauwen onder de tafel

  

OGM: 95-6274330 
Licht van Kleinzoon Eksteroog

  

GM: 03-6485765 
De Prinses

  

OGV: 97-6592444 
De Klamper

  

OGM: 91-6227405 
Blauw Wittikske, kleindochter ‘Raket 76’

  

Moeder: 05-6450540 
Geschelpt van Witpenneke
  

GV: 98-6278036 
Jonge Lichte van Schalieblauwen

  

OGV: 92-6162746 
Schalieblauwen, kleinzoon Grote Stier

  

OGM: 91-6227456 Klein van 
Groten Blauwen, kleindochter ‘Raket 76’

  

GM: 98-6589910 
Jong Witpenneke

  

OGV: 95-6274320 Schone Blauwen Links,
achterkleinzoon ‘019’

  

OGM: 91-6680418 
Donker van Vos van 90

08-6336815
Blauwe doffer van 2008



Vader: 04-6293191 
Septemberman
  

GV: 94-6261210 
Kleinzoon Eksteroog

  

OGV: 89-6150178 
Zoon Eksteroog, zoon ‘Raket van 76’

  

OGM: 90-6306701 
Geschelpt van Afgekeurde

  

GM: 02-6477821 
Duivin uit ‘Blauwen onder tafel’

  

OGV: 95-6274317 
Blauwen Onder De Tafel

  

OGM: 95-6274330 
Licht van ‘Kleinzoon Eksteroog’

  

Moeder: 06-6056065 
Dochter Prinses
  

GV: 00-6553131 
Late Blauwen van 2000

  

OGV: 95-6274317 
Blauwen onder de tafel

  

OGM: 95-6274330 
Licht van Kleinzoon Eksteroog

  

GM: 03-6485765 
De Prinses

  

OGV: 97-6592444 
De Klamper

  

OGM: 91-6227405 
Blauw Wittikske, kleindochter ‘Raket 76’

08-6374035
Geschelpt Winterjong



Vader: 98-6278036 
Jonge Lichte van Schalieblauwen
  

GV: 92-6162746 
Schalieblauwen, kleinzoon Grote Stier

  

OGV: 84-6161077 
Goede Kapot Borstbeen uit Stier van 81

  

OGM: 86-6320969 Licht Kweekduifje, 
kleindochter ‘Oude Geeloger’

  

GM: 91-6227456 Klein van Groten Blauwen, 
kleindochter ‘Raket 76’

  

OGV: 90-6306725 
Groten van Blauwen Winterjongen

  

OGM: 83-6466069 
Duivin van ‘Raket 76’

  

Moeder: 00-6448062 Vos Laat Jong, 
achterkleindochter Raket
  

GV: 98-6278076 Jonge Vos, 
kleinzoon van ‘Raket van 76’

  

OGV: 93-6440306 
Vos Zwartoog Volière

  

OGM: 87-637115 
Jong Donker van 87

  

GM: 98-6589969 
Jong Geschelpt van Rakker

  

OGV: 92-6162729 
De Rakker, kleinzoon van ‘Raket van 76’

  

OGM: 93-6440307 Geschelpt van 
Blauwen Winterjongen, kleindochter ‘019’

09-6370272
Laat Blauw duivin



Vader: 98-6278036 
Jonge Lichte van Schalieblauwen
  

GV: 92-6162746 
Schalieblauwen, kleinzoon Grote Stier

  

OGV: 84-6161077 
Goede Kapot Borstbeen uit Stier van 81

  

OGM: 86-6320969 Licht Kweekduifje, 
kleindochter ‘Oude Geeloger’

  

GM: 91-6227456 Klein van Groten Blauwen, 
kleindochter ‘Raket 76’

  

OGV: 90-6306725 
Groten van Blauwen Winterjongen

  

OGM: 83-6466069 
Duivin van ‘Raket 76’

  

Moeder: 00-6448062 
Vos Laat Jong, achterkleindochter Raket
  

GV: 98-6278076 
Jonge Vos, kleinzoon van ‘Raket van 76’

  

OGV: 93-6440306 
Vos Zwartoog Volière

  

OGM: 87-637115 
Jong Donker van 87

  

GM: 98-6589969 
Jong Geschelpt van Rakker

  

OGV: 92-6162729 
De Rakker, kleinzoon van ‘Raket van 76’

  

OGM: 93-6440307 Geschelpt van 
Blauwen Winterjongen, kleindochter ‘019’

10-6246137
Late Vos van 2010



Vader: 07-6404543 
Blauwen doffer, zoon Prinses
  

GV: 00-6553131 
Late Blauwen van 2000

  

OGV: 95-6274317 
Blauwen onder de tafel

  

OGM: 95-6274330 
Licht van Kleinzoon Eksteroog

  

GM: 03-6485765 
De Prinses

  

OGV: 97-6592444 
De Klamper

  

OGM: 91-6227405 
Blauw Wittikske, kleindochter ‘Raket 76’

  

Moeder: 08-6374035 
Geschelpt Winterjong
  

GV: 04-6293191 
Septemberman

  

OGV: 94-6261210 
Kleinzoon Eksteroog

  

OGM: 02-6477821 
Duivin uit ‘Blauwen onder tafel’

  

GM: 06-6056065 
Dochter Prinses

  

OGV: 00-6553131 
Late Blauwen van 2000

  

OGM: 03-6485765 
De Prinses

10-6246175
Late Doffer



Vader: 05-6153301 
Zoon van Prinses
  

GV: 00-6553131 
Late Blauwen van 2000

  

OGV: 95-6274317 
Blauwen onder de tafel

  

OGM: 95-6274330 
Licht van Kleinzoon Eksteroog

  

GM: 03-6485765 
De Prinses

  

OGV: 97-6592444
De Klamper

  

OGM: 91-6227405 
Blauw Wittikske, kleindochter ‘Raket 76’

  

Moeder:  04-6470278
Laat Blauw
  

GV:  95-6274320
Schone Blauwe, Links

  

OGV: 87-6337179 
Schone Lichten, kleinzoon 019

  

OGM: 87-6337101 
Duifke van Witplak

  

GM:  02-6478464
Klein Licht

  

OGV: 95-6274342 
Jonge Geschelpte van 95

  

OGM: 97-6592486 
Laat geschelpt van Beul

10-6358515
Uit Zoon van Prinses



Vader: 05-6198745 
Geschelpte van Witpenneke
  

GV: 98-6278036 
Jonge Lichte van Schalieblauwen

  

OGV: 92-6162746 
Schalieblauwen, kleinzoon Grote Stier

  

OGM: 91-6227456 Klein van Groten Blauwen,
kleindochter ‘Raket 76’

  

GM: 98-6589910 
Jong Witpenneke

  

OGV: 95-6274320 Schone Blauwen Links,
achterkleinzoon ‘019’

  

OGM: 91-6680418 
Donker van Vos van 90

  

Moeder: 06-6056106 
Geschelpt van 2 Vossen
  

GV: 05-6450535 
Schone Vos

  

OGV: 04-6293144 
Late Vos van 2004

  

OGM: 03-6457591 
Schoon Licht, dochter Klamper

  

GM: 05-6153342 
Dochter Oude Vos

  

OGV: 98-6278076 
Jonge Vos, kleinzoon van ‘Raket van 76’

  

OGM: 04-6293194 
Laat Blauw

11-6341633
Late Duivin



Vader: 07-6404543 
Blauwen doffer, zoon Prinses
  

GV: 00-6553131 
Late Blauwen van 2000

  

OGV: 95-6274317 
Blauwen onder de tafel

  

OGM: 95-6274330 
Licht van Kleinzoon Eksteroog

  

GM: 03-6485765 
De Prinses

  

OGV: 97-6592444 
De Klamper

  

OGM: 91-6227405 
Blauw Wittikske, kleindochter ‘Raket 76’

  

Moeder: 08-6374035 
Geschelpt Winterjong
  

GV: 04-6293191 
Septemberman

  

OGV: 94-6261210 
Kleinzoon Eksteroog

  

OGM: 02-6477821 
Duivin uit ‘Blauwen onder tafel’

  

GM: 06-6056065 
Dochter Prinses

  

OGV: 00-6553131 
Late Blauwen van 2000

  

OGM: 03-6485765 
De Prinses

12-6255211
Geschelpt 211 van 2012

?



Vader: 07-6404543 
Blauwen doffer, zoon Prinses
  

GV: 00-6553131 
Late Blauwen van 2000

  

OGV: 95-6274317 
Blauwen onder de tafel

  

OGM: 95-6274330 
Licht van Kleinzoon Eksteroog

  

GM: 03-6485765 
De Prinses

  

OGV: 97-6592444 
De Klamper

  

OGM: 91-6227405 
Blauw Wittikske, kleindochter ‘Raket 76’

  

Moeder: 08-6374035 
Geschelpt Winterjong
  

GV: 04-6293191 
Septemberman

  

OGV: 94-6261210 
Kleinzoon Eksteroog

  

OGM: 02-6477821 
Duivin uit ‘Blauwen onder tafel’

  

GM: 06-6056065 
Dochter Prinses

  

OGV: 00-6553131 
Late Blauwen van 2000

  

OGM: 03-6485765 
De Prinses

12-6255212
Geschelpt 212 van 2012

?



Successen op wereldschaal met 
duiven van Gebr. Janssen !

Een lijst presenteren met liefhebbers die hun 
topsuccessen te danken hebben aan duiven 
afkomstig van de Gebroeders Janssen, is als 
dansen op een heel dunne en slappe koord. 
Gewoon omdat we keer op keer opnieuw op 
duiven of liefhebbers stuiten die hun opmars 
in de duivensport te danken hebben aan de 
Janssen-duiven. Vandaar dat we hier nu reeds 
bij voorbaat onze excuses aanbieden voor deze 
onvolledigheid. Onderstaande lijst is in grote mate 
opgemaakt aan de hand van de ingezonden 
referenties die we ontvingen na een oproep 
via PIPA. Nagenoeg 90% van de duiven die de 
jongste seizoenen te Arendonk het levenslicht 
zagen, verhuisden richting China en Taiwan… 
waarvan hun prestaties van hieruit moeilijk te 
volgen zijn. Vandaar dat deze lijst een mix is 
van oude bekende namen, en van enkelingen 
die de jongste seizoenen nog duiven konden 
bemachtigen te Arendonk, en er op hun beurt 
successen mee boekten!

Hans Eijerkamp & Zonen, Brummen (NL)
De mannen die dank zij de Janssen-duiven uit 
Arendonk gigantische successen behaalden. Het 
begon met de aankoop van de ‘Oude Bange 
van 64’ (allerlaatste zoon van de ‘Oude Bange 
van 51’) waarmee ze meteen ‘kweekgoud’ vanuit 
Arendonk in huis haalden… want met diens zoon 
de ‘Olympiade Bange 552/67’ (Olympiadeduif 
Sportklasse te Brussel ’71) hadden ze meteen een 
topper van formaat beet, het sterkte alleen hun 
voorliefde voor de Janssenduiven. Latere toppers 
als de ‘Jonge Generaal (Olympiadeduif Bazel ’97), 
de ‘Flits’ (7 x 1e prijs), ‘Miss Saigon’ (2e Vitesseduif 
Nederland WHZB in 2000), en wonderduif ‘Ché’ 

(1e Nat Orleans 14.285 d.) enz… zijn allen 
afstammelingen van het edele Janssen-bloed dat 
op de Eijerkamp-hokken zo rijkelijk aanwezig is!

Andre Roodhooft, Pulderbos
Vriend aan huis, en kenner bij uitstek van de 
Janssen-duiven. Niet alleen via zijn beroep bij 
de firma Natural kwam Andre dikwijls aan de 
Schoolstraat nr 6 over de vloer… hij introduceerde 
de klasse van de Janssen-duiven ook op eigen 
hok, in de eigen stamopbouw. Ze vormden mee 
de basis voor de overweldigende successen die 
de Roodhooft-kolonie wist te behalen, hem lieten 
uitgroeien tot de ‘te kloppen’ man als ‘Nr 1’ van 
de grote ‘Union Antwerpen’, met niet minder dan 
12 titels als ‘Koning’ en meervoudig ‘Algemeen 
Kampioen’ en ‘Keizer’ van deze Union Antwerpen!

Gerard, Michel en Annemie Vanhee, Wervik (B)
Ook de succesrijke duivenfamilie Vanhee uit 
Wervik klopte aan bij de Gebr. Janssen te 
Arendonk, deze duiven werden binnen gehaald 

met als doel te scoren op de nationaals voor 
jonge duiven, en daarmee de nodige puntjes te 
sprokkelen voor het ‘Algemeen Kampioenschap 
van België’. Met overweldigend succes zo bleek 
meteen, want de Janssen duiven lagen aan 
de basis van een winnaar 1e Nationaal en een 
asduif. Zo won ‘Domingo’ (BE88-3108151, en 100% 
Janssen) de 1e nationaal La Souterraine 1988, 
terwijl het ‘Tobiaske Patrick Pure’ de 2e nationaal 
La Souterraine won! Van een vroegere datum 
dateert de wereldberoemde ‘Patrick’-lijn ten huize 
Vanhee, deze was voor 50% Janssen-bloed… 
de moeder van de ‘Patrick’ was immers een 
rechtstreekse Janssen-duif als dochter van de 
‘Oude Lichte van 50’!

Comb. v.d. Wiel-Schreuder, Luyksgestel (NL)
Een hele tijd geleden, had deze combinatie 
2 rechtstreekse Gebr. Janssen-duiven. Vooral de 
‘Kleinzoon van de Geeloger’ (BE88-6717663) gaf 
hen een super kweekduivin, met name de ‘Jonge 
Janssen 4000’ (NL97-2614000) die ongekend 
goede nakomelingen op de duivenwereld heeft 
gezet, ze werd moeder van de ‘Grote Krasstrik 37’ 
(2 x 1e prijs) en zijn nestzus ‘Toppertje 38’ (zelf 4 x 
1e prijs)… en grootmoeder van o.a. ‘Blue Flash’ 1e 
NPO Montluçon 5.178 d., en van ‘Wonder Woman’ 
(dochter ‘Toppertje 38’) die zelf 1e Nat Asduif 
Eendaagse Fond 2005 werd met 3e NPO Argenton 
8.001 d, 4e NPO Montluçon 9.546 d., 5e Limoges 
5.927 d.!

Gebroeders De Scheemaecker, Schoten (B)
Was vriend aan huis bij de gebroeders Janssen. 
De Janssen-duiven hebben dan ook een enorme 
impact gehad op de prestaties van de familie 

De Scheemaecker, met meerdere provinciale 
overwinningen als resultaat. De aankoop van de 
‘Stier van 55’ (grootvader van de legendarische 
‘Merckx’ bij Gebr Janssen) stond garant voor deze 
successen! De bekendste telg uit de Janssen-
familie te Schoten was het ‘Nationaaltje’ dat 
binnen een tijdsspanne van 6 weken niet minder 
dan 2 x 1e Nationaal wist te winnen , uit Limoges 
Derby en La Souterraine!

Dick Marijnissen, St.Willebrord (NL)
Zijn enorme successen zijn in grote mate gestoeld 
op duiven van Janssen-origine, onder meer via de 
‘Klak’. Eén van de stamduivinnen van het hok was 
de ‘Lichte Roodoger’ (NL91-2660776) komende 
uit een combinatie van de wereldlijnen ‘Oude 
Witoger’ x ‘Schouwman’ x ‘Scherpe van 83’. De 
afgelopen seizoenen werd Dick meermaals 1e 
Keizer Generaal, won 1e NPO Sens 24.451 d. in 
2010, dit alles te danken aan dat gouden Janssen-
bloed uit Arendonk!



Herman & Dennis Beverdam, GB Enter (NL)
Hebben het voorrecht gehad om de gebroeders 
Janssen allemaal nog te hebben ontmoet. In 
de loop der Jaren, zeg vanaf eind 60’er jaren, 
hebben ze vele rechtstreekse Janssens aan 
de Schoolstraat gehaald. Vaak op advies van 
Charles en die waren zonder uitzondering 
allemaal een schot in de roos. Ze hebben met 
deze fabelachtige duiven eerst in de afdeling 
Twente en daarna in de afdeling 9 vele successen 
gekend en tot op heden staan de Janssens in 
hun hokken nog steeds met verve hun mannetje. 
Successen met afstammelingen wereldwijd 
van hun Janssens zijn ontelbaar en waarlijk 
zeer bijzonder te noemen. Het is een ras dat 
gemakkelijk voort kweekt en zich ook perfect leent 
om te kruisen. Onvergetelijke momenten hebben 
zij beleefd aan de Schoolstraat, jammer dat er nu 
een eind aan gaat komen… aldus Herman.

Raymund Hermes, Hamm-Sieg (D)
De vleesmagnaat uit Duitsland zijn 
duivenimperium is grotendeels gestoeld op de 
Janssen-duiven. Zijn stamvader de ‘Piet’, een 
zoon van het wonderkoppel ‘Oude Vd Bosch 
x Janssenduivin’ was een halve Janssenduif… 
maar ook te Arendonk zelf hing hij aan de bel. 
Rechtstreekse kinderen uit de ‘019’, de ‘Merckx’, 
‘Oude Scherpe’ en ook topduif ‘Velo’ (een 
superieur 1e prijsvlieger, en volle broer ‘019’) 
maakten de transfer naar Hamm an Sieg. Al even 
snel stond geen maat meer op het machtsvertoon 

van de kolonie van Herr Hermes, het winnen 
van 1e Nationale Asduiven, en 1e Nationale 
overwinningen (Pau, Dax, Perpignan…) waarin het 
edele Janssen-bloed verweven was, volgde elkaar 
in recordtempo op!

Gebroeders Michel en Henk van Boxtel, 
Kaatsheuvel (NL)
Waren jaren de schrik van Midden-Brabant 
fenomenale uitslagen werden er jaren aan een 
stuk op papier geplaatst. Hun grote kracht… de 
pure Gebroeders Janssen-duiven! Hun kolonie 
werd dan ook voor quasi 100% opgebouwd met 
het edele bloed dat rechtstreeks aan de bron te 
Arendonk werd weggeplukt, en te Kaatsheuvel als 
het zuivere 18 karaats goud is bewaard gebleven. 
Honderden liefhebbers uit binnen- en buitenland 
knoopten aan met overweldigende resultaten, 
met de pure Janssen-duiven van de Gebr. Van 
Boxtel!

Luc Van Mechelen, Oud-Turnhout (B)
Lukte fenomenale prestaties met afstammelingen 
van directe Janssen-duiven. Zo kocht hij te 
Arendonk met de ‘Super Chantilly (BE99-6565060, 
kleinzooon ‘Chantilly’)echt kweekgoud… zijn 
directe nazaten wonnen o.a. 1e Prov Blois (bij 
E.Limbourg), 2e Prov Orleans 3.325 d., 1e Lok & 19e 
Prov Orleans 2.646 d., 1e Melun 1.398 d. (snelste 
van 13.017 d.), 1e Asduif Pre Olympiade Dortmund 
’09 (bij Stickers-Donckers), 3e Nat Argenton 4.804 
d., 1e Lok & 69e Nat Zone Bourges 10.535 d., 
1e Heidelberg 1.326 d., 6e Nat Asduif Snelheid 
Jonge KBDB ’11 (bij Stickers-Donckers), 48e Intprov 
Vierzon 11.062 d., enz… Een ‘Kleinzoon Beul’ (BE04-
6293244) is dan weer (over)grootvader van de 1e 
Nat Zone Bourges 9.146 d. & 4e Nat 22.476 d. ’10, 
36e Nat Chateauroux 17.189 d. ’10, 1e Lok & 29e 
Nat Bourges 17.138 d., 73e Nat Bourges 24.676 d., 
enz… terwijl een ‘Zoon Schone Blauwe Links’ (BE06-
6056123) aan de basis ligt van superduif ‘Young 
Ace’ (BE10-6171667), die 4e Nat Asduif Halve Fond 
Jonge KBDB 2010 werd! Effenaf INDRUKWEKKEND!

Reedijk-Jongekrijg, Puttershoek (NL)
Jarenlange successen tot aan Olympiade 
deelname vielen Gerard Reedijk en Elly Jongekrijg 
ten deel nadat rechtstreekse Janssen duiven 
naar Puttershoek verhuisden. Ook de jongste 
rechtstreekse Janssens toonden de laatste jaren 
nog maar eens hun sublieme kweekwaarde … De 
BE06-6056064 ‘Sjef’ kweekte drie verschillende 1e 
prijs winnaars en werd grootvader van ‘682/08’, 
winnaar 4x 1e prijs … De BE07-6404550 ‘Victor’ 
kweekte drie 1e prijs winnaars en werd grootvader 
van drie 1e prijs winnaars.

G. & R. Schuiling, Wijhe (NL)
Meervoudig Nationaal kampioenen Gerard en 
Remco Schuiling kweekten hun uitmuntende 
‘Britney’ uit een 100% Janssen duivin, kleindochter 
van vier rechtstreekse Janssen duiven. ‘Britney’ 
werd 1e Nederlandse Olympiade duif dagfond 
2007, 6e Nat. asduif dagfond 2005 en 7e Nat. 
asduif dagfond 2006 met 6x 1e prijs. Een volle 
broer ‘Britney’ wint 2x 1e en andere kinderen 
van ‘Moeder Britney’ kweekten toppers. (Inter)
nationaal succes dus voor de moderne Janssen 
toppers bij Schuiling.

Romain Legiest, Oostakker (B)
Zijn eerste bezoek aan Arendonk dateert reeds 
van 1970, toen hij enkele eitjes bij de Gebroeders 
Janssen ging halen. Deze duiven vormden meteen 
de basis tot weergaloze successen, een recital 
aan 1e Prijzen en overwinningen tot op provinciaal 
vlak. Superduiven als de ‘Goede Sproet’, de 
‘Hengst’, de ‘Late TV’, de ‘Jonge Witneus’ waren 
weergaloze ‘pointeurs’ van Janssen-origine. Het 
sterkte het vertrouwen van Romain in de Janssen-
duiven, hij ging er door de jaren heen met 
regelmaat enkele bijhalen, de laatste dateren van 
2007 en 2008. Duiven welke Romain toelieten om 
nu bijna ruim 35 jaar onafgebroken te acteren 
op een uitzonderlijk hoog niveau, en hem lieten 
uitgroeien tot misschien wel de beste ‘grote halve 
fondspeler’ van de provincie Oost-Vlaanderen van 
dit moment!

C. & G. Koopman, Ermerveen (NL)
Modern wereldras nr. 1 dankt zijn succes in basis 
aan de legendarische gebroeders uit Arendonk. 
Janssen x Van Loon werd de magische formule 
voor decennia succes. Natuurlijk aanvankelijk met 
het wonder paar ‘De 48’ x ‘Het Gouden Duifje’ 
(rechtstreeks Janssen). Uit dit koppel kwamen 
iconen als ‘De Zitter’ (2x 1e), ‘Beatrixdoffer’ (1e 
tegen 10.828 d.) en beste kleinkinderen zijn ‘Ons 
Louis’ (1e NPO Bourges) en ‘Zeno’ (Olympiade 



duif Utrecht 1995) … beroemde namen waarvan 
nazaten wereldwijd furore maakten.

Leonard Sheldon (UK)
Rechtstreekse Janssen duiven speelden een 
enorme rol in de evolutie van de duivensport 
in het Verenigd Koninkrijk. Personificatie van het 
enorme Janssen succes is Leonard Sheldon … Zijn 
BE06-6056080 ‘Few Dollars More’ kweekte winnaars 
van 3x 1e, 6x 2e en 9x 3e prijs waaronder 3e Nat. 
2.298 d. … De BE07-6310387 ‘September Princess’ 
kweekte 2x 1e, 7x 2e en 4x 3e waaronder 3e Nat. 
2.298 d. … en de BE08-6336855 ‘Eleven Eleven 
hen’ kweekte 1x 1e, 2x 2e en 2x 3e prijs. Super 
rechtstreekse Janssen kwekers dus.

Henri van Venrooy, Deurne (NL)
Sinds zijn eerste bezoek aan de Janssens in 
de jaren Tachtig zweert Henri van Venrooy 
bij het Arendonkse wereldras. Doffer van zijn 
gouden stamkoppel werd BE07-6310398 ‘Vince’, 
rechtstreeks Janssen en vader van o.a. ‘Dani’ (6e, 
10e, 13e prov. winnaar), ‘Delano’ (1e Lessines 1.008 
d.), ‘Solo’ (2x 1e los vooruit), etc. ‘Vince’ komt uit 
de BE04-6293144 ‘Late Vos van 04’ x BE03-6457591 
‘Schoon Licht’.

Jan vd Pasch, Grubbenvorst (NL)
De Nationale veelwinnaars Jan en Leanne van de 
Pasch danken veel succes aan hun doffer BE96-
6598538 ‘Lowieke’ … van zeldzame kweekwaarde 
en vader vele toppers als ‘Truuske’ (Olympiade 
duif Lievin en 1e Nat. asduif alround), ‘Alexander’ 
(Olympiade duif Blackpool en 1e Nat. asduif 
midfond), ‘Robinneke 700’ (Olympiade duif 
Blackpool en 2x 1e Nat. asduif), ‘Maxima’ (1e Nat.
duivin in 2001 en 2002), etc., etc. Tot in vijfde 
generatie vliegen nazaten van ‘Lowieke’ zich 
inmiddels (Inter)nationaal in de kijker.

Piet van Hoolwerff schreef:
De gehele Zaanstreek is opgebouwd met Gebr 
Janssen duiven, en dat kwam omdat Jan Loods 
al zijn duiven van het bijhuis van Gebr. Janssen n.l. 

Henk van Boxtel haalde. Zijn beste duif en tevens 
stamduif was de ‘217’, de ‘Beste vitesse duif van 
Nederland’ en stammoeder van de Zaanstreek.
Een tweede man die een injectie deed van 
rechtstreekse Gebr.Janssen duiven was Leen 
Klopman die zeker 20 rechtstreekse haalde in 
Arendonk, en dit uit alle toppers… zoals 2 zonen 
van de ‘Jonge Merckx’, uit ‘Vos Volière, ‘Schone 
45’, ‘Schouwman’, ‘Geeloog’, ‘ 019’ enz… Een 
geweldig kweekhok bezat de man en de helft van 
de Zaanstreek haalde bij deze man duiven.

Boudewijn Pouw, Utrecht (NL)
Via de Gebr. Pouw uit Nederhorst den Berg 
bekwam Boudewijn Janssen duiven, o.a. uit 
‘Nasser’ (1e tegen 32.000 duiven) en uit de lijn 
van de ‘Gebroken Poot’ (kleinzoon 019 van Gebr, 
Janssen ); deze bloedlijnen gaven de NL07-
1614715 (1e Epehy tegen 3.453 duiven). Uit zijn 
broer werd de NL08-1298105 gekweekt die 1e 
Mantes la Jolie 1.992 d., 1e Peronne 1.469 d., 2e 
Peronne 2.172 d. won, en die in 2010 tevens 9e 
Nationale asduif vitesse NPO en 9e Nat. asduif 
vitesse WHZB werd.

Roberto Marziale, Canada
About 10 years ago , I had a son off a pigeon that 
the late Mr. Chris Peeman had direct from the 
Janssen Brother he called it “ Louis the Janssen 
Cock ‘’ this pigeon breed me multiple winners ... 
the blood is still present in my loft.

Elton Dinga, USA
I won the 1st Champion Bird in America’s King Cup 
- One Loft Race in Florida with a bird bred from an 
Inbred grandson of 019 in 2005

Steven van Breemen, Hilversum (NL)
Met 1 duivin gekweekt uit rechtstreekse 
Janssen’s(broer Merckx x dochter Geeloger) heb 
ik een wereldras geformeerd waar ik al meer dan 
35 jaar op topniveau mee presteer.Deze duiven 
staan ook beschreven in het Janssen boek van Ad 
Schaerlaeckens.

J.C. de Zwart, Steenwijk (NL)
In de jaren 1983-1984-1985 heb ik topprestaties 
behaald met nazaten uit mijn zuivere 
Janssenkoppel ‘Zoon oude geeloger’ x 4duif uit de 
lijn van de scherpen’(de jonge Geeloger x klein 
blauwke
In 1986 heb ik na het overlijden van mijn vrouw 
alles verkocht. Nadat ik later na de verhuizing 
weer wat nazaten uit het superkoppel heb 
teruggekocht, heb ik daaruit weer een goede lijn 

opgebouwd en ben toen o.a. Keizer Generaal 
van afdeling Friesland geworden in 2002, als 
combinatie Mulder- de Zwart.

Jan Karsten, Wierden (NL)
Ik ben jaren geleden begonnen met hoofdzakelijk 
duiven van het ras Janssen- Arendonk .Deze 
kwamen o,a van diverse liefhebbers af die toen 
Janssen duiven hadden .De laatste jaren kruis ik 
mijn Janssen duiven met andere rassen het liefst 
met V.Loon duiven hier ben ik zeer goed mee 
geslaagd. Zo ver als u weet zit in V.Loon duiven 
ook veel Janssen bloed in.

Martin Martens, Waarschoot (B)
Had met de ‘Schone Witoog Janssen 806/89’ 
een superkweker op het hok. Deze klepper won 
zelf 2 x 1e prijs, en 2 x 2e prijs vooraleer hij door 
Martin werd aangekocht. Zijn 4 grootouders waren 
stuk voor stuk rechtstreekse ‘Janssen Arendonk’. 
Te Waarschoot werd hij op een periode van 
6 jaar tijd, vader van liefst 10 verschillende 1e 
prijswinnaars… met als voornaamste de ‘Super 
Speed 080/96’ (zelf 5 x 1e prijs, waaronder 1e 
Prov Blois), en de ‘Janssen 918/95 (1e Chartres 
279 d., 2e Chartres 412 d… maar bovenal een 
superkweker en vader van o.a. ‘Eldorado’). 
De ‘Schone Witoog Janssen 806/89’ werd ook 
grootvader van ‘Eldorado’ (1e Prov. Asduif Halve 
Fond Jonge KBDB ’00) en ‘Ronaldo’ (7e Prov Asduif 
Halve Fond Jonge KBDB ’97)!

Nico Koetsier, Culemborg (NL)
Is de schoonzoon van de Gebr. Blom uit 
Culemborg die ondertussen zijn overleden . In 
de jaren 70 t/m 80 haalden zij meer dan 150 
rechtstreekse… Nico bouwde er ook zijn eigen hok 
mee op. In Maart 2011 nog in de Schoolstraat 6 
geweest. Als je toen bij de Gebroeders 10 duiven 
haalde, zaten er altijd 7 bruikbare duiven bij, 
waaronder 3 zeer goede. Bij de Gebr.Blom werd 
ermee gevlogen, dus bleven de ‘goede’ vanzelf 
over. Meerdere rechtstreekse Janssen wonnen er 
1e prijzen!

G. Rischmüller, Barntrup (D)
Im Jahre 2003 kaufte der Sportsfreund 
G.Rischmüller beim Züchter H.van Venrooij 
(Holland) Jungtiere aus orginal Janssen Tauben. 
Aus diesen Tauben fielen hervorragende 
Reisetauben, ein direkter Sohn flog 2011 12/11 
Preise darunter einen 1. 3. 5. 7. 9. 29. 33. Konkurs.

SG Rothkopf K-D-M (D)
Wir haben in 1998 Jungtauben aus Orig. 

Janssentauben erhalten,und wurden 1999 
mit Jungtauben 1.Bezirksmeister im 19.Bezirk 
Bayern. seit dieser Zeit ca.30 1.Konkurse gegen 
grosse Taubenzahlen,1.Regionalmeister,1.
Regionalverbandsmeister 1.RV-Meisterschaften… 
Man kann nur sagen Gebr. Janssentauben sind…
Top,Top,Top.

Sergio Mazzacani, Milano (It)
My best stock pigeon (ring 47663/95) was 1e 
national cat. sport 1999 Italian championship and 
1e national pigeon for Olympiade in Blackpool 99, 
from this lines I win the Italian championship cat. 
Vitesse 2001-2003-2005-2009-and best Italian loft 
in 2001-2002 -2005 and 2nd and 7 nat.cat vitesse 
2012! The pedigree from this cock: the father is a 
son of BE78 6121277 son famous 019- Mother BE83-
6700224 lines ‘Oude geeloger x Jonge Merckx 70’.
The mother comes from Comb Van Heteren (NL) 
and is coming from two directly Janssen from the 
lines Bange- Merckx 70- Schouwman.

Anibal Lamas, Orange (Fr)
J’eléve des Janssen depuis 15 ans, des Janssen 
acheté a la vente jef plevoets, qui achetait chez 
janssen ,je suis trés bien classé depuis des années 
en vitesse.

Papdi Imre, Bordany (Hung)
I was successfull with the hen “Florence Griffith 
Joyner 847”. She won the race from 310 Km in 
Ágfalva in 2010. I am proud for this hen. I would 
like to say thank you to Janssen brothers for this! 
A unique treasure for breeders since decades! In 
my personal opinion, the Janssen pigeons has the 
biggest influence to modern pigeon sport from 
previous 70 years to nowadays!

Gerard & Bas Verkerk, Reeuwijk (NL)
De grootouders van onze Do en Benji (in 2006 nog 
4e Nationale Asduif Allround, 10e Nationale Asduif 
> 500 km. en 6e Nationale Asduif Jaarling in de 
kompetitie ‘The Best of The Best’) zijn rechtstreekse 



Janssens via Rimmelzwaan en destijds via jullie 
verkocht.

Eddy & Maarten Leutenez, Kruishoutem (B)
Hadden met ‘De Janssen Duivin BE91-2917767 
(kleindochter ‘Schouwman 905/76’ en ‘Blauwe 
Geeloger 108/87) gekweekt uit 2 rechtstreekse 
Janssen Arendonk… een super kweekster op het 
hok. Ze werd o.a. grootmoeder van de 1e Nat. La 
Souterraine 14.967 d. ’99, 2 x 2e Prov La Souterraine 
, 3e Nat La Souterraine ’96, 8e Nat La Souterraine 
’95 enz… en moeder van de 1e Dourdan 1.425 d., 
3e Prov La Souterraine 2.152 d., 3e Intprov Vierzon 
3.594 d., 6e Prov Vierzon 4.490 d., 8e INtprov 
Chateauroux 6.838 d., 9e Nat La Souterraine 8.175 
d., 32e Nat La Souterraine 14.967 d… kortom 
een echte ‘grand cru’ van de wereldklasse Gebr 
Janssen!

Frans & Geert Willaert, Moerzeke (B)
Bezitters van meerder rechtstreekse 
Janssenduiven, waarvan enkele met de ouders 
nog in verkoop, zoals een rechtstreekse Janssen-
doffer BE09-62336579 (uit Late Blauwe 2000 x 
Prinses ’03), is vader van o.a: 89e Nationaal 
Klassement jonge 2011 over de 4 Nationale 
Vluchten. Een andere Janssen-duivin 6233655/09 
(uit de Blauwe 543/07 x Geschelpt Winterjong 
035/08) moeder van o.a: 8/457 Quievrain - 17/582 

Ecouen - 29/404 Noyon - 39/582 Ecouen enz. Via 
Piet Manders kwam een duivin (NL07-1906530) 
met Janssen-bloed (lijn Vos 85 x Vechter x 
Klamper) die moeder is van o.a.
1/292 Noyon - 3/437 La Souterraine - 3/166 
Bourges - 7/1326 La Souterraine - 8/420 Blois - 8/836 
Bourges - 25/3285 Prov Bourges - 39/4082 Prov La 
Souterrraine - 42/2162 Prov Blois, en 90e Nationaal 
Klassement jonge 2011 over de 4 Nationale 
Vluchten

Geoffrey Harris, Dunedin (New Zealand)
My foundation Janssen cock bred 8 Young Bird 
Classic winners and hundreds club race winners 
for me and other fanciers here in Dunedin and 
other parts of New Zealand. His Sire is bred from 
BE80-6305969 (son of legend “019” X BE79-6649015 
daughter of De Kleine); His mother is bred from 
BE82-6131963 (g/son of The “Old Vos”) x BE80-
6825832 (daughter of “Van Grote Stier”,and g/
daughter of “The Geeloger”). He lived tille he was 
almost 20 yrs, an amazing Janssen cock.

Heinz Willi Ritz,Jüchen (D)
The loft of Heinz Willi is for 90% based on the 
Janssen-Arendonk pigeons, he bought more than 
72 original Janssen-birds! This birds made him one 
of the greatest champions in Germany! The Ritz 
birds won 1e Prizes and championships all over 
the world. In 2009 Heinz Willi won 1e RV Champion 
youngsters ans 1e Best Youngster RV 6-6, in 2010 
he won again 1e RV Champion youngsters, 2e RV 
Champion yearlings etc…

Raoul Verstraete, Oostakker (B)
Trok samen met dichte buur Romain Legiest 
richting Arendonk, waar enkele eitjes werden 
aangeschaft die de basis vormden tot een 
geweldige reeks crackduiven die te Oostakker 
het levenslicht zagen… zoals het ‘Zotje 79’ (2 x 
2e Nat La Souterraine, 1e Limoges, 1e Orleans, 
1e Dourdan en 5 x ‘top 20’ Nationaal!), de ‘Goed 
Rudy van 75’ (3 x 2e Prov), de ‘Meteoor’ (1e Prov 
Kampioen Halve Fond KBDB ’75), de ‘F16’ (4 x 
1e Orleans), de ‘Satelliet’ (4 x 1e Dourdan, 2 x 1e 

Orleans), en supercrack de ‘Zilveren’ (3 x 1e als 
jaarling)! Nazaten van deze crackduiven vinden 
vandaag de dag nog weerklank binnen de 
internationale duivensport!

Ad Scharlaekens, Baarle Nassau (NL)
Kenner bij uitstek van de Janssen-duiven, en 
auteur van een prachtig boek ‘Gebr. Janssen, 
de beroemdste duivenliefhebbers aller tijden’… 
dat de geschiedenis van de Janssen-duif perfect 
illustreert. Zelf mocht Ad meteen aan den lijve 
ondervinden tot wat de Janssenduif zoal in staat 
waren… in de periode 1976-’82 won op 6 jaar tijd 
niet minder dan 7 keer bij de eerste 12 Nationaal 
Orleans (Rayon 3), waaronder een 1e, 3e, 4e, 4e, 
6e Nationaal. De Janssen-duiven vormden mee 
de basis voor de gigantische reeks aan successen 
die de kolonie van Ad Scharlaekens tot op 
vandaag de dag gelukt is, gekruid met tal van 
prachtige overwinningen, asduiven, en prominent 
titelgewin!

Jos van Limpt (alias de ‘Klak’), Reusel (NL)
Zijn vader Kees werkte samen met Adriaan 
Janssen op de sigarenfabriek. Niet verwonderlijk 
dus dat de gebroeders Janssen de hofleveranciers 
werden van zoon Jos van Limpt, die de 
duivenfakkel overnam na de oorlog, waarin 

zijn vader was overleden. De ‘Klak’ vormde zijn 
stam dan ook met uitsluitend Janssen-duiven… 
de ‘Klak’-duiven hebben dan ook ruim 40 jaar 
onafgebroken de concoursen in Oost-Brabant 
overklassend gedomineerd… tal van andere 
tophokken in Nederland bouwden er hun kolonie 
mee op. Het ‘Jong Koppel’, de ‘Vechter’ en het 
‘Witpenneke’ (de ouders van de legendarische 
‘46’ Verbarth), het ‘Marietje’, de ‘Dure’… het zijn 
namen die vandaag de dag in de internationale 
duivensport nog steeds hun weerklank hebben! 
Van hem kwam ook de alles typerende uitspraak: 
bij ‘zwaar’ weer zijn er misschien wel even goeie 
duiven als de Janssen, maar zeker geen betere… 
waar ook ter wereld! Vandaar dat hij ook nooit 
andere duiven heeft gewild dan de Janssen-
duiven!

Joop Groenen, Ooij bij Nijmegen
Ik heb al 50 jaar duiven van het Janssen ras. In 
1962 heb ik een duif gevangen van de Gebr. 
Janssen. Door toedoen van mijn leraar mocht 
ik deze duif behouden. Elke veer van deze duif 
was goud. Ik ben met nazaten van deze duif 
jeugdkampioen van Nederland geworden en 
op de dag van vandaag kan ik me nog steeds 
meten met de allersterkste hokken van Nederland. 
Vooral ook omdat het Janssen-ras tot op de dag 
van vandaag nog steeds de boventoon voert. 
Al twaalf jaar ben ik nu onafgebroken bij de 
eerste generaal kampioenen van de afdeling 8. ( 
gemiddeld 4000 leden).


