Grimbergen-Zuiderwijk, stoppen op hun hoogtepunt….
Aan de Dr Weitjeslaan in Poeldijk staan de hokken van Paul Grimbergen en Jan
Zuiderwijk. Na een ongelofelijk topjaar, hierover later meer , is het besluit
genomen.
De combinatie stopt na het seizoen 2022, alwaar ze in 2007 begonnen zijn.
Gezondheid van Jan zijn vrouw, en Paul, en ook zijn vrouw hebben doen
besluiten een stap terug te doen in de duivensport.
Zoals Jan zei, na 50 jaar duiven, wordt het tijd om met het meisje wat te gaan
doen.
Stoppen als combinatie en stoppen met de wedstrijden, dat is wat de twee
heren gaan doen.
Echter achter de schermen helpt Patrick de zoon van Jan enorm mee om met
name de kweek van de duiven te begeleiden. Waar Jan de duiven verzorgd,
Paul de oplettende wachter en Patrick de slimme kweker is komt dus een eind.
Patrick zal met een aantal duiven verder alleen gaan kweken, voor de rest
komen de hokken leeg na het seizoen van 2022.
Na hun besluit, wat best moeite kostte , is door de combinatie aangeboden de
late jonge duiven en de bevlogen jonge duiven te verkopen ten bate van de
club.
Nu zult u denken, wat zit er dan op deze hokken, hierbij een kleine opsomming:
In 2022 speelde ze 2x 1e prijs Afd 5 West, 4x 1e prijs in samenspel en 1x eerste
prijs in Afdeling 5.
In de club, welke helaas begin augustus werd gesloten vanwege vogelgriep
werd 12x een 1e prijs behaald, van Duffel(105 km) tm Vierzon (530km).
Ook aan kampioensduiven geen gebrek, waar er een aantal vaandeldragers zijn
en ook de jongen uit verkocht gaan worden.
Doffer: NL20-1444864 12x mee op dagfond met evenveel prijzen waaronder 1e
Vierzon 5620 duiven, 25e Le Mans 6516 duiven en 8e Chateauroux van 748
duiven.3e duifkampioen samenspel Westland.
Doffer: NL20-1444835 Kampioensduif Afd5 West, en Samenspel Westland met
oa 23e Vierzon 5620 duiven, 4e Le Mans 5651 duiven en 15e Chateauroux 748
duiven. De 835 is 12e fondduif “de allerbeste NPO” in NL van 2022 geeindigd.
Duivin NL20-1444856, 1e Pontoise 14652 duiven. 5e Lennik 5386 duiven, 6e
Niergnies 1707 duiven, 42e Niergnies 13185 duiven, 40e Niergnies 5351 duiven.
(Helaas waren de eitjes voor deze late jongen onbezet). Werd in 2022
kampioensduif vitesse Samenspel.

Met al dit geweld, waar komen de duiven vandaan?
Zoals Patrick meldde zijn de meeste duiven terug te leiden naar 4 basis duiven;
NL12-1283963 Direct van Comb Verbree welke een kleinkind is van Olympic
Ziggo x Hilde Reynaert gekoppeld aan duivin van Rik Hermans (Hermans vd
Branden x Koopman)
NL14-1884152 “Sneeuwvrouw” ( Direct Kester/ Verhoef) uit de gekende
sneeuwman van Gebr Zuiderwijk met duivin van Kees Lelieveld. De duivin stamt
nog uit de lijnen van de 90-2342360 ( Harry Ouwerling /Gebr vd Berg) “Senior”
welke vele generaties goede duiven doorgeeft.
NL10-1600862 dit is moeder en grootmoeder van meer dan 20 1e prijswinnaars
welke uit de kampioenenstal van Leo van Rijn x Ron Gielesen stamt.
Ze was ook kampioensduif 2012 in samenspel Westland.
NL13-1156024, Thor dit was de beste eendaagse fondduif van Nederland welke
naar Taiwan verkocht is. Ook werd deze duif kampioensduif generaal en
dagfond en Afdeling de Kuststrook. Slechts 1 zoon bleef er op de hokken
achter , via Kees Lelieveld kwam nog een duivin (te leen) uit de 024 terug , hier
zijn vele goede duiven uit voortgekomen.
Met normale aantallen duiven spelen en zulke uitslagen overleggen is niet voor
iedereen weggelegd, toch krijgt iedereen de mogelijkheid om uit deze kolonie
een laat jong, of bevlogen jong te bemachtigen. Een aangezien de 20-856 geen
jongen heeft liggen, heeft Patrick te kennen gegeven de oma van de duif, NL181046974 aan te bieden. Gezien de leeftijd kan deze nog jaren vooruit.
De duiven ± 30 late en 30 bevlogen jongen zullen op 1 Oktober in het
clubgebouw van PV De Heul
(Raaphorst 3B in Kwintsheul) verkocht worden.
De club gaat open om 13.00 uur, en de verkoop start 14.30 uur.
De late jonge duiven zijn dan 28 dagen oud en kunnen makkelijk worden
uitgewend.
Stamkaarten en prijzen die behaald zijn, staan volledig ingevuld.
Laat deze kans niet voorbij gaan, deze komt niet nog een keer!
Voor informatie betreffende de duiven kan contact worden opgenomen met
Patrick Zuiderwijk, 06-51402028
Voor de organisatie Oscar Toet 06-24888556.

