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Stichting Internationaal Fond Centrum Zeeland (IFC Zeeland) 
 
Voorzitter: Marco Houtekamer  

 Kasteelstraat 7 -  4471 PV  Wolphaartsdijk 
 tel.  06-50973805 – email marco.houtekamer@nioz.nl 

 
Penningmeester: Henk Melis  

 Noordstraat 31 -  4374 AV  Zoutelande 
 tel. 06-58865372 – email henkmelis@planet.nl 

 
Secretaris: Jaap Bruggeman  

 Wihelminastraat 21 -  4424 BB  Wemeldinge 
 tel. 06-51841198 – email jaap@bruggemangroep.nl 

 
Algemeen: Aart Jan Maljaars  

 Langstraat 32 -  4374 AP  Zoutelande 
 tel. 06-51871668 – email maljaarsaj@zeelandnet.nl 
 
 Leo Witkam  
 Slagveldstraat 25 -  4416 AC  Kruiningen 
 tel. 06-53294800 – email witkaml@zeelandnet.nl 

 
Inkorfcentrum: Duivencentrum “De Nishoek” (1850) 
 Weihoek 19 – Kruiningen 
 tel. 0113-603987 

          
Uit Middelburg: * Volg de A58 en neem afslag 33 Yerseke 
 * Aan het einde van de afrit rechts richting Yerseke 
 * Op de T-kruising rechtsaf de Zanddijk op 
 * Neem de 2e afslag rechts op de rotonde, na ca. 400 m. 
   ligt uw bestemming links (achterzijde LeeuwTrans). 
 
Uit Bergen op Zoom: * Volg de A58 en neem afslag 33 Yerseke 

 * Neem aan het einde van de afrit de 1e afslag rechts op  
  de rotonde, na ca. 400 m ligt uw bestemming links     
  (achterzijde LeeuwTrans). 

mailto:marco.houtekamer@nioz.nl
mailto:henkmelis@planet.nl
mailto:jaap@bruggemangroep.nl
mailto:maljaarsaj@zeelandnet.nl
mailto:witkaml@zeelandnet.nl
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Beste Sportvrienden, 
 
 
Voor u ligt de tweede editie van het instructieboekje van de Stichting IFC Zeeland. 

Voor de IFC Zeeland betekent dat het tweede jaar van activiteiten en voor u het 

tweede jaar van inkorven in De Nishoek in Kruiningen. Terugkijkend op het eerste 

jaar kunnen zowel bestuur als liefhebbers tevreden zijn. Natuurlijk het kan altijd 

beter maar na wat opstartproblemen verliep alles verder goed. De samenwerking 

met de Nishoek verloopt voortreffelijk de bereidheid van de liefhebbers om te 

helpen is enorm. Het begrip samen klaren we de klus is zeker van toepassing op 

het afgelopen seizoen. Het seizoen 2014 kende hoogte en dieptepunten. Mooi 

was de 1e nationale prijs duivinnen op St. Vincent voor Jan Kees Hoek. Een 

dieptepunt was natuurlijk de ernstige ziekte van Cas van der Graaff en het 

overlijden van Cas in december. We hopen dat Klaas het levenswerk van zijn 

vader voort kan zetten. Voor het vliegseizoen 2015 hebben we geprobeerd het 

spel nog aantrekkelijker te maken. De sponsorcup heeft een nog groter 

prijzengeld voor meer liefhebbers en nieuw is de jaarlingencup over Agen en 

Narbonne. Ook het prijzengeld voor de winnaars van de verschillende 

kampioenschappen is verhoogd. In 2015 zijn er wederom schitterende gratis  

naturaprijzen te winnen op iedere vlucht! De prijzen zijn mogelijk dankzij veel 

sponsors die bereid zijn gevonden ons financieel te ondersteunen alsmede de 

schenkers van de duivenbonnen welke via Toppigeons werden verkocht . 

Het aanslaan van de klokken zal weer op de inkorfavond geschieden en wel op 

21.30 uur. Hoewel we alles in het werk stellen voor een foutloos seizoen kan er 

altijd iets mis lopen. Schroom niet om ons hierop aan te spreken, kritiek, mits 

opbouwend, is altijd welkom. 

Via de nieuwsbrief (per email) en onze website www.ifc-zeeland.nl zullen wij u 

zoveel mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.  

In dit instructieboekje vindt u een overzicht van alle regels, inkorfdate, diverse 

competities, prijzenschema’s, etc.. Alle prijzen zullen worden uitgereikt op de 

jaarlijkse feestmiddag/-avond welke gepland staat voor zaterdag 28 november 

2015, zet deze datum dus nu al in uw agenda. Het bestuur van de IFC Zeeland 

wenst u allen een mooi en succesvol duivenseizoen 2015 toe.  

http://www.ifc-zeeland.nl/
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Vluchtoverzicht:  
 
Nr.:  Losplaats: Datum lossing : Inkorven op: 

91 Pau 19 juni 2015 Maandag 15 juni 2015 
 Op Pau mogen geen jaarlingen worden ingekorfd. 

92 Agen (O) 26 juni 2015 Maandag 22 juni 2015 

93 Agen (Jrl.) 26 juni 2015 Maandag 22 juni 2015 

94 Barcelona 3 juli 2015 Zondag 28 juni 2015 

   Zaterdag 27 juni 2015  

De inkorfmogelijkheid op zaterdag is alleen bedoeld voor principieel 

bezwaarden!!  Op Barcelona mogen geen jaarlingen worden ingekorfd. 

 

95 St. Vincent 10 juli 2015 Maandag 6 juli 2015 

96 Marseille 17 juli 2015 Maandag 13 juli 2015 

97 Narbonne 24 juli 2015 Maandag 20 juli 2015 

98 Perpignan 31 juli 2015 Maandag 27 juli 2015 

Alle vluchten (uitgezonderd Barcelona) inkorven op maandag van 19.30 uur tot 

21.00 uur. Barcelona inkorven op zondag 29 juni van 16.30 uur tot 20.00 uur 

Voor de principieel bezwaarden Barcelona dus inkorven op zaterdag 28 juni van 

20.00 tot 20.30 uur  

 

Meldadres voor alle vluchten van de oude duiven: 06-31302455 

Meldadres voor Agen jaarlingen:    06-31302457 

 

Primair zijn de regels van de NPO en de ZLU van toepassing! Voor die 
betreffende regels verwijzen wij u naar de ZLU die deze zowel op hun website als 
via het periodiek kenbaar zullen maken.  
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ALGEMENE REGELS NATIONAAL Z.L.U. 2015 
Om de uitslagen van de wedvluchten correct te kunnen afwerken en de reclames 
te beperken zijn er regels voor deelname aan de wedvluchten: 
  1. Het Z.L.U. spel is altijd primair en wordt vervlogen op de Z.L.U. poulebrief, 

welke in het ZLU-periodiek is afgebeeld, waarbij tevens de uitleg van het 
poulesysteem. De poulebrieven zijn voor alle wedvluchten in het inkorflokaal 
aanwezig. 

  2.  Het invullen van uw N.P.O. lidnummer (8 cijfers) is verplicht. 
  3.  Naam, adres, afstand en GPS coördinaten verplicht invullen. 
  4.  De verplichte inleg per duif is € 1,00 
  5.  De uitslag is verplicht en kost € 2,00 
  6.  Nationaal Agen wordt vervlogen in twee categorieën: oude en jaarlingen in 

een apart concours. Dus twee poulebrieven invullen. Voor de oude en 
jaarlingen is een aparte uitslag. 

  7.  De Z.L.U. stelt per wedvlucht diverse ereprijzen ter beschikking, welke 
worden uitgereikt tijdens de Sterrenshow. 

  8.  Naast de controle die door de internationale organisatie wordt geëist, zal 
 door de Z.L.U. controle worden uitgevoerd. Deze controle is  
 steekproefsgewijs hetgeen betekent dat de vroegste duiven, maar ook  
 andere duiven gecontroleerd kunnen worden. 

De controle geschiedt door of namens het Z.L.U. bestuur. Door de controleur 
zal een schriftelijke rapportage worden opgesteld. 

  9.  De duiven gaan mee voor risico van de eigenaar. 
10.  Aansprakelijkheidsstelling van de Z.L.U. en haar medewerkers is  
 uitgesloten. 
11.  Door deelname doet de deelnemer(s) afstand van het recht 

(rechts)vorderingen tot schadevergoeding tegen de Z.L.U. en tegen 
medewerkers van de Z.L.U. aanhangig te maken. 

12.  De reglementen en condities zoals vermeld zijn van toepassing. 
13.  Door deelname aan onze wedvluchten gaat de liefhebber(s) akkoord met alle 

voorgeschreven aanvullende reglementering van de Z.L.U. op het N.P.O. 
 wedvluchtreglement c.q. de internationale organisaties. 
14.   Neutralisatietijden en basisafstanden conform de internationale richtlijnen. 
 
 
De duiven dienen altijd binnen 10 min. na het constateren gemeld te worden. 
 
 

HET NIET MELDEN VAN UW GECONSTATEERDE DUIVEN 
BETEKENT GEEN OPNAME IN DE UITSLAG. 
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CONSTATEREN EN MELDEN DUIVEN BIJ ALLE Z.L.U. WEDVLUCHTEN. 

 

Voor het zetten en aanslaan van de klok is het N.P.O. Wedvluchtreglement van 

toepassing. Bij elke aankomende duif dient u als volgt te werk te gaan: 

 

-  U legt een notitieblok gereed waar u alle gegevens van de deelnemende 

duiven op noteert welke later nodig zijn om de duiven te melden. 

 U gaat als volgt te werk: 

 

-  Bij aankomst van een duif: gummiband constateren welke in 

 het inkorflokaal is aangebracht en onderstaande gegevens vermelden op de 

gereed gelegde notitieblok: 

 1. Het nummer van de 2e gummiband (de groene ZLU gummiband op de  

   vaste voetring), deze heeft altijd 4 cijfers 

 2. Jaartal en vaste voetring 

 3. Het geheim vleugelmerk 

 

De kleuren waarmee het vleugelmerk wordt gestempeld zijn:  

Wedvluchten: Pau, Barcelona en Agen: Zwart 

Wedvluchten: St. Vincent en Marseille: Rood 

Wedvluchten: Narbonne en Perpignan:  Groen 

 

Dan binnen 10 minuten na de eerste constatering de 2e gummiband 

constateren. Vervolgens moet u binnen 10 minuten telefonisch de duiven 

melden bij de meldpost. 

 

Van de eerste duif moet u de ringen in twee verschillende klokvakken 

constateren. Indien beide gummibanden van de eerste duif in één klokvak worden 

geconstateerd behoudt deze constatering haar geldigheid mits binnen 5 minuten 

een loze constatering wordt gemaakt. Bij de volgende duiven mogen beide 

gummibanden in één klokvak worden geconstateerd. 

 
Meldadres voor alle vluchten van de oude duiven: 06-31302455 

Meldadres voor Agen jaarlingen:    06-31302457 

Klokken waarin duiven zijn geconstateerd welke in de voorlopige uitslag op de 

ZLU-site bij de eerste 25 staan vermeld dienen afgeslagen te worden en van de 

ECS een tussentijdse afslag met print gemaakt te worden! Het tijdstip van afslaan 

wordt bepaald door de centrumleider en zal per mail bekend gemaakt worden. 

Vanzelfsprekend is deze informatie ook bij het meldadres bekend.  
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Naast de regels van de NPO en de ZLU hebben we als inkorfcentrum nog 
een aantal regels die specifiek voor de IFC Zeeland van toepassing zijn: 
 

  1. Lever voor de vluchten uw entingslijst in. 
  2. Indien u tevens gebruik maakt van een ECS zorg dan dat alle duiven een 

werkende chipring hebben en dat het geslacht van de duif goed in uw klok is 
ingevoerd. 

  3. Zorg dat uw poulebrief duidelijk is ingevuld zonder gekras en wijzigingen. 
Maakt u een fout vul dan een nieuwe poulebrief in. Gelieve uw poule brief 
niet zelf uit te rekenen!  

  4. Voor alle ingekorfde duiven betaald uw een inleg van € 1,00 per duif voor de 
onkosten van de IFC Zeeland. 

  5. Poulebrieven zijn te verkrijgen via de vluchtpenningmeester a € 0,50 per stuk. 
  6. Bij het inkorven levert u eerst uw poulebrieven in bij de 

vluchtpenningmeester. U kunt uw duivenmand in het inkorfgedeelte laten 
staan maar ga daarna terug naar de kantine. 

 Nadat uw naam is afgeroepen via het centrale omroepsysteem gaat u 
afrekenen en kunt u daarna uw duiven gaan inmanden. 

  7. Iedere liefhebber is zelf verantwoordelijk voor zijn klok en dient er dus zelf 
voor zorg te dragen dat de klok volledig in orde is en is voorzien van 
voldoende klokrol, goedwerkende inktlap en batterijen (voor zover van 
toepassing uiteraard). 

  8. Het aanslaan van de mechanische klokken is op maandagavond om 21.30 
uur. Voor Barcelona worden de klokken op zondagavond om 20.30 uur 
aangeslagen. Het gebruik van mechanische klokken met een 
opwindmechanisme is vanwege het risico van stilvallen niet toegestaan. 

  9. Ongeacht of uw wel of geen duiven heeft geconstateerd dienen alle klokken 
te worden afgeslagen bij IFC Zeeland. 

10. Bij niet tijdig melden volgen we de werkwijze van de ZLU, dus wordt u daar 
later geklasseerd betekent dit automatisch ook dat dit gebeurt op de uitslag 
van IFC Zeeland. 

11.  Alle gewonnen prijzen dienen te worden afgehaald op de feestmiddag/-
avond. Prijzen die niet worden afgehaald vervallen aan de IFC Zeeland. 

12. De duiven gaan mee voor risico van de eigenaar. 
13. De IFC Zeeland en/.of haar medewerkers kunnen nimmer aansprakelijk 

worden gesteld. 
14. Door deelname aan de wedstrijden van de IFC Zeeland gaat de liefhebber 

akkoord met alle voorgeschreven en aanvullende regelementen. 
15. Alle deelnemers zijn verplicht werkzaamheden te verrichten: 
 a. In toerbeurt helpen laden. Het laadschema zal door het bestuur worden 
        bekend gemaakt. 

 b. Klokken lichten. Na het afslaan moeten alle klokken worden gelicht en de 
     poulebrieven worden ingevuld door de liefhebbers zelf. Dit zal worden 
     gedaan door teams van 3 personen onder toezicht van de centrumleider.  
16. Bij alle zaken waarin de regelementen niet voorzien beslist het bestuur van 

de Stichting IFC Zeeland. 
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Laadschema 2015 

 

 

 

Maandag 15 juni 2015 Pau Laadploeg: De Nishoek 

Maandag 22 juni 2015 Agen Laadploeg: Arnemuiden 

Zondag 28 juni 2015 Barcelona Laadploeg: Goes/Kapelle/Middelburg 

Maandag 6 juli 2015 St. Vincent Laadploeg: Overig Bevelanden 

Maandag 13 juli 2015 Marseille Laadploeg: De Nishoek 

Maandag 20 juli 2015 Narbonne Laadploeg: Zoutelande/Domburg 

Maandag 27 juli 2015 Perpignan Laadploeg: Vlissingen/Arnemuiden 

 

Een laadploeg dient uit minimaal 4 personen te bestaan. Behalve het in- en 

uitladen van de ZLU-manden moeten na afloop ook de manden van De Nishoek 

terug op de inkorftafels worden gezet.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nxqnw8jGfrePqM&tbnid=MA8Lp3Hrspf51M:&ved=0CAUQjRw&url=http://doordachtverhuizen.nl/category/verhuistips/&ei=TXpmU5S4A8WsPe7YgPgD&psig=AFQjCNHe9JzsvKGWFBOy8_QMeGjSpMQf2A&ust=1399311296165505
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Kampioenschappen: 

 
 

Onaangewezen:  

 1 duif per 5 ingekorfde duiven telt voor punten. Aantal punten optellen en 
delen door het aantal duiven met punten. Dus 14 duiven ingemand dan telt 
het gemiddelde aantal punten van uw eerste 3 duiven. 

 Alle ZLU-vluchten tellen mee (Agen dus 2x te weten oude en jaarlingen) 

 1e prijs €  100,00 + beker; 2e prijs €  50,00; 3e prijs €  25,00 
 
 
Aangewezen: 

 2 van de bovenste 3 duiven van uw poulebrief tellen mee voor het 
kampioenschap. Het totaal aantal punten wordt gedeeld door 2 (dus ook 
indien u maar 1 van de 3 duiven in de punten draait). 

 Alle ZLU-vluchten tellen mee (Agen dus 2x te weten oude en jaarlingen) 

 1e prijs €  100,00 + beker; 2e prijs €  50,00; 3e prijs €  25,00 
 
 
Generaal: 

 Het totaal aantal punten van het onaangewezen en het aangewezen 
kampioenschap 

 1e prijs €  100,00 + beker; 2e  prijs €  50,00; 3e prijs €  25,00 

 
Duifkampioenschap: 

 Alle vluchten tellen mee 

 1e prijs €  100,00 + foto van de duif; 2e prijs €  50,00; 3e prijs €  25,00 
 
 

 € € € € € € € €  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.arcrugby.nl/joomla/index.php/teams/colts/1079-arc-junioren-en-colts-strijden-dit-weekend-om-nl-kampioenschap&ei=XXNmU9T3K8WIOJDUgPgO&bvm=bv.65788261,d.ZWU&psig=AFQjCNG9N5vdNrkXK6xR-T98vGAlU41_qw&ust=1399309533764608
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Sponsorcup: 

 Deze wordt vervlogen over de vluchten: 

o Pau 

o Barcelona 

o St. Vincent 

o Marseille 

o Perpignan  

 1 van de eerste 2 getekende telt voor de punten 

 Aantal prijzen gaat boven het aantal punten 

   1e Prijs €  250,00 + Wisselbeker 

  2e Prijs €  200,00 

  3e Prijs €  150,00 

  4e Prijs €  100,00 

  5e Prijs € 100,00 

  6e t/m 10e Prijs €   50,00 

11e t/m 15e Prijs €   25,00 

  

 
 

Jaarlingencup: 

 Deze wordt vervlogen over de vluchten: 
o Agen 
o Narbonne 

 1 van de eerste 4 getekende telt voor de punten 

 Aantal prijzen gaat boven het aantal punten 

 1e Prijs €  125,00 + Beker van Limburg 
2e Prijs €  100,00 
3e Prijs €    75,00 
4e Prijs €    50,00 
5e Prijs €  25,00 
 

€ € € € € € € € € € € €   
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Vluchten: 

 Voor de 1e liefhebber (de winnaar dus) een bos bloemen en een dinerbon 
van €  50,00 van Restaurant Oranjeplaat te Arnemuiden of Restaurant  
’t Anker te Yerseke (op de vlucht Agen) 

 Voor de 2e liefhebber een vleespakket ter waarde van €  25,00 van Slagerij 
Van Soest uit Kruiningen 

 Voor de datumprijs een dinerbon van € 30,00 van Restaurant De Branding 
te Yerseke 
Indien de datumprijs valt op een liefhebber die al een prijs heeft gaat de prijs 
naar de eerste opvolgende liefhebber die nog geen prijs heeft (dus 
datumprijs + 1 plaats lager enz.)  

 Laatste liefhebber zak voer van WEVO te Steenbergen 
 

                
 
Potje: 

 Te winnen door de eerst getekende 

 Inleg €  5,00 per liefhebber 

 Uitkering in 2/3e voor de winnaar en 1/3e voor de nummer 2 

 Uitbetaling op de inkorfdag volgende op de vervlogen wedstrijd. 
 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bosbloemenbezorgen.nl/imgs/producten/herfstboeket-3-luxe.jpg&imgrefurl=http://www.bosbloemenbezorgen.nl/&h=350&w=350&tbnid=mRTQuw5hu4_9QM:&zoom=1&docid=5LY9yv1g-TbcKM&ei=HnRmU8u5CYfvOYDWgKgK&tbm=isch&ved=0CLsBEDMoRjBG&iact=rc&uact=3&dur=1482&page=3&start=51&ndsp=29
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LYjdLtEXp5yHLM&tbnid=-prU0LtQ7oh6kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hindustantimes.com/brunch/brunch-stories/critics-vs-crowd-who-s-the-expert-now/article1-1118850.aspx&ei=t4JmU7z_JIHBOL7CgJAO&psig=AFQjCNHn2nVi7KV-9sHqHTVH1QWarZi1hQ&ust=1399313278791519
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/tribalium123/tribalium1231208/tribalium123120800351/14974419-hand-die-geld-zak-met-euro-teken-hand-met-een-zak-geld.jpg&imgrefurl=http://nl.123rf.com/clipart-vector/euro_teken.html&h=168&w=110&tbnid=X-JI4pcwHDGdAM:&zoom=1&docid=bcZ4NwaKzbbfzM&ei=_XRmU_TQK46rOtzSgWA&tbm=isch&ved=0CCYQMygeMB44ZA&iact=rc&uact=3&dur=895&page=5&start=118&ndsp=30
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Als IFC Zeeland hebben we een reputatie hoog te houden. We zetten nog 
eens even op een rij wat de bij ons deelnemende liefhebbers in 2015 hebben 
gepresteerd en we vermelden dan alleen de top 25 plaatsen! 
 
 
20 juni 2014 Pau – 3020 duiven – 806 deelnemers 
14 Comb. Krijger & Zoon - Hansweert 
 
 
27 juni 2014 Agen (jaarlingen) – 4379 duiven – 553 deelnemers 
- 
 
 
27 juni 2014 Agen (oude) – 5910 duiven – 910 deelnemers 
- 
 
 
5 juli 2014 Barcelona – 5423 duiven – 1057 deelnemers 
11 Flip Steketee - Yerseke 
 
 
12 juli 2014 St. Vincent – 3824 duiven – 706 deelnemers 
8 J.C. Hoek – Middelburg 
 tevens 1e Nat. Duivinnen (839 duiven – 254 deelnemers) 
20 F.H. Janssens – Kapelle 
25 A.J. Maljaars – Zoutelande 
 
 
18 juli 2014 Marseille – 4899 duiven – 866 deelenemers 
18 M.J. Houtekamer – Oud-Sabbinge 

tevens 6e Nat, Duivinnen (1215 duiven – 340 deelnemers) 
20 J. Geluk - Heinkenszand 
 
 
25 juli 2014 Narbonne – 6650 duiven – 895 deelnemers 
17 Flip Steketee - Yerseke 
 
 
1 augustus 2014 Perpignan – 6414 duiven – 896 deelnemers 
14 Cas van der Graaff en Zoon 
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Sponsoroverzicht: 
 
 
Hoofdsponsors (bijdrage gelijk of hoger dan €  250 per jaar): 

 Bruggeman Bedrijfsmakelaardij – Wemeldinge  

 Restaurant De Visbar - Domburg 

 Restaurant De Branding – Yerseke 

 Restaurant Oranjeplaat - Arnemuiden 

 Flip Steketee – Yerseke 
 
 
 
VIP-sponsers (bijdrage minimaal €  100 per jaar): 

 De Mosselboys (Bram van Stee, Hans Lindenberg, Wim Lobbezoo, 
 Wim Jeremiasse, Ron Krijger en Flip Steketee) – Yerseke 

 Café De Kruik – Yerseke 

 WEVO duivenvoer – Steenbergen 

 Dune Hotels – Zoutelande 

 Brasserie de Meerpaal – Zoutelande 

 Strandpaviljoen De Branding – Zoutelande 

 Eetcafé Royal – Zoutelande 

 Melis Friet – Westkapelle 

 Melis Seafoods – Westkapelle 

 Jo Maas – Kruiningen 

 Toppigeons – Oude Tonge 
 
 
 
Sponsers (bijdrage minimaal €  50 per jaar): 

 Spar Van den Berg – Zoutelande 

 WS Verzekeringen -  Kapelle 

 Grandcafé De Fiets – Zoutelande 

 Vistaria ’t Harinkje – Zoutelande 

 Snackbar De Zeeuwse Mop – Zoutelande 

 Inkorfcentrum De Volle Ton – Zandvliet 

 Slagerij Van Soest - Kruiningen 
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TopPigeons.nl 

sinds 2002 de betrouwbare partner voor uw Duivenveilingen op internet  

voor topmateriaal uit het topsegment! 

prima verkoopresultaten en goede service!  

INTERNATIONAAL EEN STERK MERK! 

 

DUIVENVEILINGEN 

 de nr  1 Veilingsite voor fondduiven: fond - zware fond: ochtend  en middaglossing 

 de nr  1 Veilingsite voor uw bonnenverkoping 

 Exclusief Topaanbod met vooraf geselecteerde: Totale Verkopingen & Jonge  duiven uit de 

Toppers aangeboden door Topspelers!  

 meer dan 5000 klanten voor meer dan 70% afkomstig uit het buitenland 

 3000 - 7500 unieke bezoekers per dag 

WEBSHOP 

 webshop met verkoop van de unieke TopPigeons PE korrel: een speciaal ontwikkeld 

voedingsupplement in korrel vorm waardoor uw duiven net dat beetje extra krijgen! 

 vervangt vele andere produkten en is eenvoudig toe te voegen aan het voer 

NIEUWS 

 in de vliegperiode plaatsen wij nieuws over de belangrijke fondvluchten van uw CLUB 

 in de vliegperiode ism met de ZLU het unieke reportages over de VLUCHTWINNAARS 

 

Team Toppigeons 

Piet de Vogel (06-22777328) 

Jan Polder (06-22655423) 
 
Toppigeons Veilinghuis is een initiatief van VOF-Toppigeons 
 
Neptunuslaan 1 
3255 TP Oude Tonge 
info@toppigeons.nl 
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