
VERKOOPPROGRAMMA RANS STIJN & JEROEN 

 

Rans Stijn & Jeroen bieden 9 zomerjongen te koop aan. 

Jeroen, Stijn en Rudi Rans die zich in 2015 opnieuw kronen tot Algemeen kampioen op de fond én 

Beste Allround liefhebber van Sans Peur…  De familie Rans behaalde in elk van de 3 fond-categorieën 

een plaats in de top-5, waaronder de kampioen op de Zware Fond na een nek-aan-nek race met nonkel 

Alex. Dat zij hun sprekende resultaten ook op het nationale vlak kunnen omzetten in prijzen blijkt uit 

de titel van nationaal kampioen Pitts op de grote fond met de 1e getekende. Hiermee houden zij 

meerdere nationale toppers op een afstand, begin er maar aan! 

Rans Stijn & Jeroen kronen zich dus dit seizoen reeds voor de 4e maal tot Beste Allround liefhebber 

van Sans Peur. Deze titel gaat naar de liefhebber die over alle vluchtdisciplines de meeste punten weet 

te scoren. 

 

De beste resultaten van 2015 zijn: 

Valence nationaal 6.542 oude : 106,114,235,574,612,655,… 

Cahors nationaal 6.576 oude : 308,371  

Montelimar provinciaal 121 jaarse : 1,2,… 

Montelimar nationaal 1.512 jaarse : 56,75,… 

Montauban provinciaal 293 oude : 6,19,… 

Marseille internationaal 10.104 oude : 460  

Narbonne provinciaal : 2, 4, 5, ... 

Narbonne national 4.047 oude : 21,47,62,… 

Perpignan nationaal 5.254 oude : 139,158,…  

Libourne provinciaal 411 oude : 14,20,…  

 

Dit resulteerde in volgende titels: 

1ste Nationaal kampioen 1ste getek. zware fond van de Vanrobaeys-LVC -duivenkrant, Pitts 

1e asduif  internationaal Agen 2014-2015 

1e asduif nationaal Agen 2012-2015  

2e  beste duif op Bordeaux / Agen (2013-2015) 



1e kampioen All-round Sans Peur Herent 2015 

1e kampioen zware fond oude Sans Peur Herent 2015 

1e Kampioen fond oude Demer en Dijle 2015 

1e oscar Fond Brabantse Unie 2015 

3e kampioen fond jaarlingen fond Sans Peur Herent 2015 

4e kampioen super fond oude Brabantse Unie 2015 

4e kampioen provinciaal fond oude KBDB Vlaams-Brabant 2015 

4e kampioen provinciaal grote fond oude KBDB Vlaams-Brabant 2015 

5e kampioen kleine fond oude Sans Peur Herent 2015 

5de  kampioen super fond CFW 

11e kampioen Fond Cureghem Centre 2015 

19e Europabeker 2015 

  



Koop 1 - 2300189/2015 (blauwe duiver) 

Is een zoon van Ed x Barcelonaduivin. 

Ed is een duif van Declercq-Vervaeren en is een kleinzoon van de fameuze “Joost” van Desmeyter-

Restiaen. Hij is de broer van Fien die bij de Declercq-Vervaeren de eerste vloog op Narbonne lokaal – 

64ste internationaal duivinnen op Perpignan en 494ste internationaal Barcelona. 

Hij is door Rans Stijn en Jeroen aangekocht in 2013 en ontpopte zich onmiddellijk tot waardevolle 

kweker. Zo is hij de vader van 225/2014 die de 1ste lokaal en 3de interprovinciaal vliegt op Bergerac 

jaarse; van 390/2013 die de 3e lokaal vliegt op St-Vincent.; 244/2014 vliegt als jaarduif per 10-tal op 

Brive en Libourne (4de lokaal). 

- 2173225/2014 – vliegt 1ste lokaal op Bergerac en zowel per 10-tal op Soissons – 

Bourges – 

o Bergerac 2015 

 1ste lokaal (177 d.) 

 3de interprovinciaal ( 679 d.) 

o Bourges 2015 

 46ste lokaal (528 d.) 

 310de Brabantse Unie (3.110 d.) 

 823ste nationaal (21.522 d.) 

- 2173244/2014 – vliegt als jaarduif 2x per 10-tal op zowel Brive als Libourne 

o Brive 2015 

 29ste lokaal (382 d.) 

 85ste Brabantse Unie (989 d.) 

 576ste nationaal (9.049 d.) 

o Libourne 2015 

 4de lokaal (188 d.) 

 23ste Brabantse Unie (677 d.) 

 416ste nationaal (5.890 d.) 

- 2003390/2013 – vloog 3 prijzen op de fond in 2015 waarvan 2 per 10-tal 

o Cahors 2015: 

 14e lokaal (203 d.) 

 35e Brabantse Unie (589 d.) 

 308ste nationaal (6.576 d.)  

o St-Vincent 2015: 

 3e lokaal (73 d.) 

 18e Brabantse Unie (178 d.) 

 521ste nationaal (3.037 d.) 

 250ste internationaal duivinnen (2.116 d.) 

o Perpignan 2015: 

 31e lokaal (202 d.) 

 111ste Brabantse Unie (569 d.) 

 1.221ste nationaal (5.254 d.) 

- 2003363/2013 

o  vloog in 2015 op Narbonne: 

 11de lokaal (98 d.) 

 19e Brabantse Unie (312 d.) 

 259e nationaal (4.047 d.) 



De Barcelonaduivin komt uit de lijnen van Van Eycken Robert (via Jos Vanderstappen). Ze heeft een 

schitterende vliegcarrière achter de rug en werd nadien een uitstekende kweekduivin. 

Ze werd 1ste international asduif op Barcelona over de periode van 6 jaar (2007-2012) en werd ook 2e 

Primus Inter Pares (2008-2012) en 7e Primus Inter Pares (2007-2011). Zij behaalde volgden resultaten 

op Barcelona: 

- 51e nationaal Barcelona 2009 

- 262e nationaal Barcelona 2008 

- 766e nationaal Barcelona 2011 

- 949e nationaal Barcelona 2010 

- 963e nationaal Barcelona 2012 

- 2.385e nationaal Barcelona 2007 
Haar goede genen heeft ze doorgegeven als oa moeder van de 75e nationaal Tulle; grootmoeder van 

de 56e nationaal Montelimar in 2015 en overgrootmoeder van de 21st nationaal Narbonne in 2015. 

Hierbij een opsomming van de belangrijkste prijzen van haar nazaten (enkel prijzen per 10-tal): 

Moeder: 

- 2022116/2010: Tulle: 5e lok. – 17e prov. – 75e nationaal en moeder van de 21ste 

nationaal Narbonne 

- 2073259/2011: Bordeaux 423ste nat. – 695ste internat. 

-  2035429/2012: kweker (vader Thierry – 1ste provinciaal Montelimar) 

- 2003340/2013: kweekduivin (moeder 225/2014 & 244/2014) 
Grootmoeder: 

- 2035109/2012: Valence: 42e lok. – 82e prov. - 667e nat. 
Perpignan : 2e lok – 13e prov. – 139e nat. – 445e internat. 

- 2073295/2011: Pau: 4e lok. – 7e prov. – 96e nat. – 671 internat. 
St-Vincent: 4e lok. – 12e prov. – 318e nat. – 1068 internat.  

- 2073296/2011: Limoges: 24e lok. – 72e prov. – 302e zonaal 

- 2173225/2014: Bergerac: 1ste lok. – 3de interprov. 

- 2173227/2014: Montelimar: 7e lok. – 1ste prov. - 56e nat. 

- 2173244/2014: Brive: 29e lok – 85e prov. – 576e nat. 
Libourne: 4e lok – 23e prov – 416e nat. 

Overgrootmoeder: 

- 2003333/2013: Narbonne: 2e lok – 2e prov. - 21e nat. – 56e internat. 
  



Koop 2 - 2300191/2015 (blauwe duiver) 

Deze duiver is een inteelt naar de Barcelonaduivin, beide ouders hebben als moeder de 

Barcelonaduivin (zie koop 1). 

Vader is een samenkweek met Luc Wiels. Bij Luc was de Barcelonaduivin gekoppeld aan New Laureaat 

junior. Hij is een zoon van de 1ste internationaal Barcelona 2013 en 8ste nationaal 2011 x een 

kleindochter van de Laureaat Barcelona van Carlo Gyselbrecht ( 1ste internationaal Barcelona 1995). De 

Laureaat Barcelona is tevens de grootvader van de New Laureaat. De vader van New Laureaat is een 

kleinzoon van Arthur die de 1ste internationaal Bordeaux vloog bij Alex & Frans Rans. 

Moeder is samenkweek met Stef Swinnen. Zij vloog als jaarse op Bordeaux de 695ste internationaal 

Bordeaux van 10.620 duiven. Ze heeft als moeder de Barcelonaduivin die was gekoppeld aan Joost 

Gladiator. Hij is een kleinzoon van de befaamde Joost van De Smeyter – Restiaen. Joost vloog zelf de 

1ste internationaal Perpignan maar is ook een uitstekende vererver. Zo vloog in 2015 een kleinzoon van 

hem de 1ste internationaal Pau.  

Haar zus 224/2011 is moeder is van de 295/2011. Deze vloog in 2014 4e lokaal en 96e nationaal op Pau 

en 4e lokaal en 318de nationaal op St-Vincent. Zijn nestbroer 296/2011 vloog geen kopprijzen, maar is 

steeds paraat en vloog oa de volgende prijzen: 

- Brive 2013 

o 25ste lokaal (272 d.) 

o 66ste Brabantse Unie (481 d.) 

o 1.216ste nationaal (8.331 d.) 

- Tulle 2013: 

o 35ste lokaal (285 d.) 

o 87ste Brabantse Unie (573 d.) 

o 810de nationaal (7.350 d.) 

- Limoges 2014: 

o 24ste lokaal (557 d.) 

o 72ste Brabantse Unie (1.391 d.) 

o 302de zonaal (5.476 d.) 

- Perpignan 2014 

o 41ste lokaal (268 d.) 

o 81ste Brabantse Unie (595 d.) 

o 830ste nationaal (6.248 d.) 

- Perpignan 2015 

o 22ste lokaal (202 d.) 

o 90ste Brabantse Unie (569 d.) 

o 984ste nationaal 5.254 d.) 
  



Koop 3 - 2300193/2015 (blauwe duivin) 

Vader is Lucky Jef, gekregen van tandem Dechamps-Swinnen en onmiddellijk op de kweek gezet. Hij is 

een inteelt naar Lucky 848, de meest bekende kweker van De Rauw – Sablon. Vader van oa 2e nationaal 

asduif fond 2007 (Blue Ace) bij Erik Limbourg en (groot)vader van verschillende toppers bij hem en op 

andere hokken. Lucky 848 is ook vader van de wereldbekende Bak 17 van Marcel Aelbrecht.  

Bij Rans Stijn & Jeroen is Lucky Jef de vader van oa Georgette, 4 op 4 op de fond (altijd ongeveer per 

20-tal) en Jeanke 5 op 5 op de fond (waarvan 4 maal ongeveer per 20-tal): 

- Georgette (2003353/2013) 

o Montauban 2015 (heetste dag 2015): 

 1ste lokaal (98 d.) 

 6e Brabantse Unie (293 d.) 

 216de nationaal (3.990 d.) 

o Valence 2015 

 27ste lokaal (451 d.) 

 42ste Brabantse Unie (824 d.) 

 235ste nationaal (6.542 d.) 

o Libourne 2015 

 9de lokaal (165 d.) 

 20ste Brabantse Unie (411 d.) 

 654ste nationaal (5.024 d.) 

o Tulle 2014 

 18de lokaal (310 d.) 

 42ste Brabantse Unie (626 d.) 

 409de nationaal (5.731 d.) 

- Jeanke (2003375/2013) 

o Valence 2015 

 16de lokaal (451 d.) 

 23ste Brabantse Unie (824 d.) 

 114de nationaal (6.542 d.) 

o Montauban 2015 (heetste dag 2015): 

 3de lokaal (98 d.) 

 19e Brabantse Unie (293 d.) 

 441ste nationaal (3.990 d.) 

o Libourne 2015 

 5de lokaal (165 d.) 

 14de Brabantse Unie (411 d.) 

 531ste nationaal (5.024 d.) 

 

o Jarnac 2014 

 5de lokaal (99 d.) 

 17de Brabantse Unie (291 d.) 

 460ste nationaal (3.741 d.) 

o Limoges 2014 

 33ste lokaal (277 d.) 

 90ste Brabantse Unie (679 d.) 

 1.168ste nationaal (6.907 d.) 

 



- 2003376/2013 -> in 2015 op de kweek gezet 

o Limoges 2014 

 27ste lokaal (277d.) 

 82ste Brabantse Unie (679 d.) 

 928ste nationaal (6.907 d.) 

o Tulle 2014 

 77ste lokaal (310 d.) 

 175ste Brabantse Unie (626 d.) 

 

- 2035168/2012 

o Tulle 2013 

 36ste lokaal (343 d.) 

 87ste Brabantse Unie (766 d.) 

 625ste nationaal (6.972 d.) 

o Perpignan 2014 

 53ste lokaal (268 d.) 

 102de Brabantse Unie (595 d.) 

 1.033ste nationaal (6.248 d.) 

o Valence 2015  

 74ste lokaal (451 d.) 

 111de lokaal (824 d.) 

 685ste nationaal (6.542 d.) 
Bij Rudi Stommels vliegt in 2015 de 2003354/2013 (nestbroer Georgette) 12e lokaal op Cahors (203d.) 

en 16e lokaal Jarnac (130 d.) 

Moeder is een volle zus van Thierry en werd direct op de kweek gezet. Vader is een zoon uit 

samenkweek met Alex Rans. Jago werd gekoppeld aan onze Barcelonaduivin (zie koop 1). Jago vloog 

bij Alex zeer goed van GHF tot zware fond.   

Moeder is een dochter van de beroemde Johan van Thierry en Bart Thumas. De Johan vloog oa 2e nat. 

Montelimar, 3e nationaal Souillac, 4e Euro-Regio Bordeaux, …  

Thierry (2173227/2014) vloog oa 

- Montelimar 2015: 

o 7de lokaal (117 d.) 

o 1ste provinciaal (121 d.) 

o 56ste nationaal (1.512 d.) 

- Chalon 2015 

o 8ste lokaal (102 d.) 

o 385ste interprov. (855 d.) 

- Chateauroux 2015: 

o 26ste lokaal (703 d.) 

o 148ste Brabantse Unie (3.075 d.) 

o 589ste nationaal (25.710 d.) 
 

 

 



Koop 4 - 2301408/2015 (blauwe duivin) 

Is een volle zus van Georgette en Jeanke. Halfzus van de 75e nationaal Montelimar 2015 en halfzus van 

de 52e nationaal Jarnac 2015 

De vader is Lucky Jef (zie koop 3). 

Moeder is José (2035176/2012) en werd direct op de kweek gezet. Zij is een inteelt naar de 477, een 

van de stamvaders voor de duiven van de kleine fond bij Rans Stijn en Jeroen. De 477 was een 

uitstekend vlieger en miste op 3 jaar geen enkele vlucht uit de Rhonevallei en behaald oa 1e prov. en 

16e nationaal Marseille 2005 – 22e prov. Montelimar 2004 – 22e prov. Albi 2006 -… . Nadien verhuisde 

hij naar het kweekhok en werd vader, grootvader, overgrootvader van de betere vliegers.  

 José is in haar korte periode als kweekduivin al moeder van verschillende toppers met verschillende 

partner zoals Georgette, Jeanke, 205/2014 en 522/2014 . 

Voor de prestaties van Georgette en Jeanke zie koop 3. De 2173205/2014 vloog als jaarduif de 2de 

provinciaal (na hokgenoot) en 75e nationaal Montelimar 2015. De 2324522/2014 vloog als jaarduif in 

2015 de 4de lokaal (220 d.) – 6e Brabantse Unie (398 d.) en 52e nationaal (4.559 d.) op Jarnac. 

  



Koop 5 - 2301409/2015 (geschelpte duiver) 

Vader is een duif van Haesen Kurt & Ludo (Zoutleeuw) en stamt volledig af uit duiven van Eric Herbots 

(Zoutleeuw). De moeder Isra, vloog volgend palmares bij elkaar bij hun: 

364e nat. Barcelona 2012 (11.590 d) 

748e int. Barcelona 2012 (25.320 d) 

629e int Perpignan  2012 (3.849 duivinnen) 

618e nat. Barcelona 2014 (8.764 d) 

866e nat. Barcelona 2015 (7.791 d) 

787e nat. Perpignan 2015 (5.254 d) 

Moeder is Aagje, 1ste Nationale Asduif Agen over 4 jaar (2012-2015); 1ste PIPA Ranking beste 

Bordeaux/Agen duif 2014-2015 en 2de PIPA Ranking beste Bordeaux/Agen duif 2013-2015.  Deze 

topduivin werd als eitje gehaald bij Remy Speltdoorn. Zij komt langs vaderszijde uit de lijn van het basis 

paar 2 van Remy Speltdoorn en langs moederzijde uit de lijn van het basis paar 1 (lijn 2de primus 

interpares). Zij behaalde deze titels met de volgende resultaten: 

o Bordeaux 2012 

 21e lokaal (127 d) 

 67e Brabantse Unie (514 d) 

 364ste nationaal (5.480d) 

 580e internat. (10.620 d) 

o Bordeaux 2013 

 3e lokaal (139 d) 

 16e Brabantse Unie (462 d) 

 194e nationaal (5.507 d) 

 463e internat (12.942 d) 

o Bordeaux 2014 

 2e lokaal (139 d) 

 1ste provinciaal (293 d) 

 15e nationaal (3.928 d) 

 34e internat  (11.227 d) 

o Agen 2015 (gekwetst thuisgekomen waarbij de ganse achtervleugel 

samengeplakt was met bloed) 

 2e lokaal (99 d) 

 8e Brabantse Unie (286 d) 

 127e nationaal (3.524 d) 

 157e internat (6.042 d) 

o Libourne 2015 

 21e lokaal (165 d) 

 49e Brabantse Unie (411 d) 

 1.029 nationaal (5.024 d) 

o Perpignan 2014 

 67e lokaal (268 d) 

 126 Brabantse Unie (595 d) 

 1.424 nationaal (6.248 d) 



Gezien de resultaten van haar eerste jong, Remy, werd beslist om ze op het kweekhok te plaatsen 

vanaf 2016. Remy (2185283/2013) vloog in zijn korte carrière al onder andere volgende uitslagen: 

o Agen 2015 -> arriveerde 25 minuten na zijn moeder 

 4e lokaal (99 d) 

 20e Brabantse Unie (286 d) 

 283e nationaal (3.524 d) 

 348e internat (6.042 d) 

o Narbonne 2015 

 4e lokaal (98 d) 

 4e Brabantse Unie (312 d) 

 47e nationaal (4.047 d) 

 113e internat (10.754 d) 

o Chateauroux 2014 

 12 lokaal (530 d) 

 43e Brabantse Unie (2.596 d) 

 591e nationaal (21.515 d) 
  



Koop 6 - 2301410/2015 (geschelpte duiver) 

De vader werd gekregen van Eddy Fabre (Diest) via een bon en komt uit het beste van Eddy. Hij werd 

direct op het kweekhok geplaatst. 

Moeder is Lucie en komt uit een samenkweek met Luc Wiels. Haar vader, Witbuik Hugo, heeft Luc als 

ei gehaald bij Batenburg – Van de Merwe en is inteelt naar hun stamduif de Witbuik. Naast zelf een 

genadig vlieger te zijn met onder andere een 14e nationaal St. Vincent tegen 16.629 duiven, een 85e 

nationaal St. Vincent op zijn palmares (daarnaast nog een 7 andere fantastische resultaten op de 

marathonvluchten van net zo veel inkorvingen)  bleek “De Witbuik een meer dan een fantastisch 

kweekgen te beschikken. Deze geweldenaar -die in 1987 op het kweekhok werd gestationeerd- is 

ondertussen al vader en grootvader van vele nationale overwinnaars. 

De moeder van Lucie is de Barcelonaduivin (zie koop 1). 

Lucie is moeder van 225/2014 die de 1ste lokaal en 3de interprovinciaal vliegt op Bergerac jaarse; van 

390/2013 die de 3e lokaal vliegt op St-Vincent.; 244/2014 vliegt als jaarduif per 10-tal op Brive en 

Libourne (4de lokaal). 

- 2173225/2014 – vliegt 1ste lokaal op Bergerac en zowel per 10-tal op Soissons – 

Bourges –Bergerac 

o Bergerac 2015 

 1ste lokaal (177 d.) 

 3de interprovinciaal ( 679 d.) 

o Bourges 2015 

 46ste lokaal (528 d.) 

 310de Brabantse Unie (3.110 d.) 

 823ste nationaal (21.522 d.) 

- 2173244/2014 – vliegt als jaarduif 2x per 10-tal op zowel Brive als Libourne 

o Brive 2015 

 29ste lokaal (382 d.) 

 85ste Brabantse Unie (989 d.) 

 576ste nationaal (9.049 d.) 

o Libourne 2015 

 4de lokaal (188 d.) 

 23ste Brabantse Unie (677 d.) 

 416e nationaal (5.890 d.) 

o Bourges 2015 

 72e lokaal (528 d) 

 413e Brabantse Unie (3.110 d) 

 1.182 nationaal (21.522 d) 
 

Koop 7 - 2301411/2015 (blauwe duiver) 

Broer van koop 6 – Fabre Eddy x Lucie  



Koop 8 - 2301412/2015 (geschelpte duivin) 

Dochter uit 47e nationaal en 62e nationaal Narbonne 2015. 

Vader is Remy, het eerste jong van Aagje en vloog de 47e nationaal uit Narbonne in 2015. Remy 

(2185283/2013) vloog in zijn korte carrière al onder andere volgende uitslagen: 

o Agen 2015 -> arriveerde 25 minuten na zijn moeder 

 4e lokaal (99 d) 

 20e Brabantse Unie (286 d) 

 283e nationaal (3.524 d) 

 348e internat (6.042 d) 

o Narbonne 2015 

 4e lokaal (98 d) 

 4e Brabantse Unie (312 d) 

 47e nationaal (4.047 d) 

 113e internat (10.754 d) 

o Chateauroux 2014 

 12 lokaal (530 d) 

 43e Brabantse Unie (2.596 d) 

 591e nationaal (21.515 d) 
Remy is een zoon van Aagje, 1ste Nationale Asduif Agen over 4 jaar (2012-2015); 1ste PIPA Ranking beste 

Bordeaux/Agen duif 2014-2015 en 2de PIPA Ranking beste Bordeaux/Agen duif 2013-2015. Zie ook 

koop 5. 

Moeder is de 2003357/2013 en vloog de 62e nationaal uit Narbonne in 2015. De 357/2013 vloog nog 

volgende uitslagen bij elkaar op de fond: 

o Narbonne 2015 -> arriveerde 8 minuten na haar duiver (Remy) en als 3de 

hokgenoot 

 5e lokaal (98 d) 

 5e Brabantse Unie (312 d) 

 62e nationaal (4.047 d) 

 140e internat (10.754 d) 

o Tulle 2014 

 28e lokaal (310 d) 

 66e Brabantse Unie (626 d) 

 665 nationaal (5.731 d) 

o St-Vincent 2014 

 23e lokaal (104 d) 

 66e Brabantse Unie (369 d) 

 610e nationaal (3.132 d) 
 

Zij komt uit de Late Rosse Narbonne x 516 van Van Roey Ludovic. De late Rosse Narbonne vloog steeds 

zijn prijzen op de zware fond met als uitschieters, 73e nationaal Cahors (6.801 d) en 459e internationaal 

Perpignan (15.756 d). Na zijn vliegcarrière werd hij op het kweekhok geplaatst waar hij ook zijn waarde 

bewijst. Naast de 357/2013 vliegt zijn zoon 207/2014 in 2015 als jaarse, 2 op 2 de fond (Montelimar 

en Libourne -> 6e lokaal – 36e Brabantse Unie en 568e nationaal ). De 516 van Van Roey Ludovic werd 

gekocht op de fondverkoop en komt uit de lijn van zijn stamkwekers de Wonderboy en de Narbonne.  



Koop 9- 2301414/2015 (geschelpte duivin) 

Dochter van Thirteen 

Vader van deze duivin is de 593/2011, een samenkweek met Alex Rans. Hij heeft als vader Rockfeller 

van Meirlaene Etienne (Deurle) en stamt af uit de winnaar van de Gouden Vleugel 2004 (17e nationaal 

Barcelona) en Luka. Luka vloog 8 op 8 op de grote fond met oa 30e nationaal Biaritz (2.343d.) – 230e 

nationaal Barcelona (12.612d.) en 450e nationaal Barcelona (12.998d.). De moeder van de 593/2011 

is de 144/2010 zij vloog als jaarduif de 347e nationaal uit Libourne en komt uit de lijn van de 477. De 

477 was een uitstekend vlieger en miste op 3 jaar geen enkele vlucht uit de Rhonevallei en behaald oa 

1e prov. en 16e nationaal Marseille 2005 – 22e prov. Montelimar 2004 – 22e prov. Albi 2006 -… . Nadien 

verhuisde hij naar het kweekhok en werd vader, grootvader, overgrootvader van de betere vliegers.  

Moeder is Thirteen. Zij vliegt 9 prijzen van de 10 inkorvingen op de fond en werd in 2015 nog 3de asduif 

fond in Sans Peur. Zij zorgde mee voor het behalen van de titel 1ste Nationaal kampioenschap eerst 

getekende zware fond van de Duivenkrant, Pitts. Zij behaalde volgende beste resultaten: 

 

o Valence 2015 

 15e lokaal (451 d) 

 21e Brabantse Unie (686 d) 

 106e nationaal (6.542 d) 

o Barcelona 2015 

 13e lokaal (423d) 

 32e Brabantse Unie (1.161 d) 

 305e nationaal (7.791 d) 

 631e internat (19.089 d) 

o Perpignan 2015 

 4e lokaal (202 d) 

 16e Brabantse Unie (569 d) 

 158e nationaal (5.254 d) 

 496 internat (15.954 d) 

o Barcelona 2012 

 61e lokaal 

 171e Brabantse Unie (1.512 d) 

 1.145e nationaal (11.590 d) 

 2.279e internat (25.320 d) 

o Bordeaux 2010 

 10e lokaal (113 d) 

 32e Brabantse Unie (291 d) 

 658e interprov. (6.690 d) 

o Perpignan 2014 

 29e lokaal (268 d) 

 64e Brabantse Unie (595 d) 

 688e nationaal (6.248 d) 

 1.950 internat (17.971 d) 
Vader van Thirteen is 428/01 en vloog zelf 88e nationaal Cahors en 253e Bezier. Hij komt uit het 

stamkoppel Montauban x Bourgesduivin en is een volle broer van de 56 die oa 39e nationaal Marseille 

vloog. 



Moeder van Thirteen is de 24 van Collier-Swinnen en stamt langs moederszijde uit de 1ste provinciaal 

Dax 2006. Zij is ook de moeder van 2035116/2012 vliegt 6 op 6 op Rhonevalei met oa 158e nationaal 

Marseille en vliegt hiernaast nog de 2de lokaal op Chalon (210/5.376 d interprov.)  

  



VERKOOPPROGRAMMA RANS ALEX & Frans 

 

Rans Alex & Frans bieden 7 zomerjongen te koop aan. 

 

Koop 10 - 2000145/2015 blauwe duiver 

Halfbroer van “Silvana” won 3 jaar na elkaar uit Barcelona 

’13 379/25294     ’14 1385/21169   ’15 1743/19089 (uitslagen internat)  ’15 Valence 479/6542(Nat) 

Halfbroer van “Uran” won 7x na elkaar min. Per 10-tal op de fond – bleef achter op zijn 8e vlucht. 

’13 Tulle 49/6972 

’14 Limoges 12/1182 Montauban 121/1713 Libourne 21/1450 Tulle 41/1635 

’15 Limoges  306/7128  Cahors  190/1954 – gesneuveld op Montauban 

Vader: “Paulinho” 2038032/2007 won zelf o.a. 1eProv.Agen   52/4818 Nat.  Uit St.Vincent 11/379 Pr. 

Volle broer “Patrick” wint 4 jaar na elkaar uit Barcelona met o.a. 180/12170 Nat. 

Volle broer “Nelly” won als jaarse St.Vincent Nat. 303/7525 

Gr.V. “Jerko” 2208984/2001 gekregen van wijlen Frans Soetemans uit Bertem – was zijn beste vlieger 

en kwam uit zijn stamkoppel, waarvan hij de vader gekocht had op mijn verkoop van jongen in 2000 

als zijn van mijn toenmalige beste vlieger “Zoetemelk” 

“Jerko” is halfbroer van “Talinka” 3x kop op de zware fond. Tev ens 6e beste duif Barca-Perpignan ‘15 

’14 Barcelona 249/21169 ’15 Barcelona 424/19089 ’15 Perpignan 558/15954 

Gr.M.: “Jolita” NL4134352/2001 rechtstreeks Gebr. Van Doorn uit Someren 

(het beste van Theelen-Kuypers Gebr. En Hagens Gebr.) 

Moeder : “Ti Amo” 2010594/2011 als bon gekregen van Vandeputte-Vandenhende uit Beersel. 

Gr.V. : 2197836/2008 Klzn “Vale Barcelona” die 3 jaar na elkaar kop won uit Barcelona met een 

120e – 260e en 405e nationaal – was 7e beste Barcelonaduif over 3 jaar. 

Gr.M.: 2197922/2008 “Nikki”  

won in 2010 uit Barcelona 2/1864 Provinciaal 14/12641 Nationaal 22/25750 Internationaal  

 

 



Koop 11 - 2000158/2015 Blauwe duivin 

Vader: “Ventura” 2002212/2013 won o.a. in ’14 Narbonne 823/8360 en in ’15 Pau 59/1980 Nationaal 

Gr.V.: “Curt” 2070539/2010 gekocht op de totale verkoop begin 2012 van wijlen Robert Van Eycken . 

“Curt” vloog bij Robert alleen als jaarse en behaalde in 2011 uit Tulle 76/6345 Nationaal. 

Zijn vader was de “Jonge Crack” – topvlieger met o.a. 

’09 Libourne 23/2948 Bordeaux 10/3098 ’10 Montauban 69/1878 Perpignan 494/15756 

’11 Barcelona 178/12170 

Gr.M.: “Rebecca” 2030681/2009 komt uit samenkweek met Stijn en Jeroen Rans 

Is een dochter van de “Iron  Man” vlieger met een geweldig palmares. Volgende topprijzen 

’01 St.Vincent  36/710 ’02 Angoulême 172/3986 Perpignan 3/7198 (Nat) 

’03 Barcelona 32/11806 (Nat) Perpignan 256/7537 (Nat) ’04 Perpignan  707/17570 

Moeder van ”Rebecca” is de ”Barcelonaduivin” van Stijn en Jeroen. Won 6x uit Barcelona. Was 2e en 

7e Primus-Inter-Pares “Brugse Barcelonaclub” en 1e Internationale asduif Barca’07-‘012 

’07 2385/12612  ’08 262/11484   ’09 51/13503 ’10 949/12641 ’11 766/12170 ’12 963/11590 

De”Barcelonaduivin” is puur Robert Van Eycken via Jos Vanderstappen-Haasrode. 

Moeder : “Talinka” 2192223/2011 

Won 3x kop op de zware fond. Tevens 6e beste duif Barcelona-Perpignan in 2015 (nationaal) 

’14 Barcelona 249/21169 ’15 Barcelona 424/19089 ’15 Perpignan 558/15954 

Gr.V.: “Ilko” 2109231/2000 Volle broer “Edmund” 1e Prov. Blois  

Teruggekocht bij Frans Soetemans uit Bertem – was zijn stamkweker die hij aangekocht had op mijn 

verkoop van jonge duiven in 2000. 

“Ilko” komt uit “Zoetemelk” topvlieger en topkweker. Won o.a. 

’94 Dax 78/6779 ’95 Pau 231/6783 ’96 Marseille 79/15584 

Gr.M.: “Queena” 2016017/2008 

Komt uit “Iron Man” x “Larissa” Iron Man won als topprijzen 

’01 St.Vincent  36/710 ’02 Angoulême 172/3986 Perpignan 3/7198 (Nat) 

’03 Barcelona 32/11806 (Nat) Perpignan 256/7537 (Nat) ’04 Perpignan  707/17570 

“Larissa” topte als jaarse in ’04 met St.Vincent 15/10624 (Nat) en Perpignan 41/856; In ’05 terug uit 

St.Vincent 2/524 



Koop 12 - 2000163/2015 geschelpte duiver 

Vader: “Update” 2035580/2012 Halfbroer “Newman” 63/15627 Irun (Internat)  

’14 St.Vincent  6/202 Prov. ’15 Pau  48/1980 Nat.  ’15 Marseille  831/10104 Internat. 

Gr.V.:”Rivelino” 4303196/2009 rechtstreeks Etienne Meirlaen – Deurle. 

Komt uit “Rob” Narbonne 4/6033 en Tarbes 24/5252 telkens nationaal x “Zus Luka”  

Gr.M.: “Klazina” 2024361/2002 zuiver Andre Dekens – St.Genesius-Rode 

Haar vader is een volle broer 1e Prov. San Sebastian ‘95 

Moeder : “Ti Amo” 2010594/2011 als bon gekregen van Vandeputte-Vandenhende uit Beersel. 

“Ti Amo” is de moeder van “Uran” won 7x na elkaar min. Per 10-tal op de fond – bleef achter op zijn 

8e vlucht.  “Uran won”    ’13 Tulle 49/6972 

’14 Limoges 12/1182 Montauban 121/1713 Libourne 21/1450 Tulle 41/1635 

’15 Limoges  306/7128  Cahors 190/1954 – gesneuveld op Montauban 

Gr.V. : 2197836/2008 Klzn “Vale Barcelona” die 3 jaar na elkaar kop won uit Barcelona met een 

120e – 260e en 405e nationaal – was 7e beste Barcelonaduif over 3 jaar. 

Gr.M.: 2197922/2008 “Nikki”  

won in 2010 uit Barcelona 2/1864 Provinciaal 14/12641 Nationaal 22/25750 Internationaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Koop 13 - 2000166/2015 Zwarte duivin 

Vader : “Umar” 2025203/2012 rechtstreeks Robert Van Eycken (Erps-Kwerps) 

Won o.a. ’14 Agen 838/11227  ’15 Agen 1/99(D&D) 140/6042   ’15 Bergerac 1/64 (D&D) 28/745 

Gr.V. NL1087317/2007 rechtstreeks Kurvers-De Weerd via Stef Swinnen 

Is een halfbroer 23e Internat.Barcelona 

Komt uit “Bali-King” x Dter “Perpignan-King”(1e Internationale asduif Fond’02) 

“Bali-King”’ won o.a. 11e Nat. Perpignan’03 en 33e Nat. Marseille ‘04 

Gr.M.: “Zara” 5186769/2009 rechtstreeks Jos Thoné – As 

Moeder: “Uronita” 2035663/2012 Halfzus “Waco” 98/9049 Brive nat jaarse in 2015 

Gr.V.: “Manolito” 2182545/2004 1e provinciale asduif zware Fond  2010. Won 17 prijzen op +650km 

Won o.a. ’05 Jarnac  35/2024 ’07 Cahors  37/520 ’10 Marseille 2/138 ’11 Pau 24/675 

“Manolito” komt uit topkoppel “Barry” x “Fanny” . Enkele prestaties van zijn broers. 

“Mario”(halfbroer) Pau 13/2183 (Nat) Perpignan 188/18354 en 475/17624 (I.Nat) St.Vincent 5/317 

“Gaetano” (volle broer) Bordeaux 34/2903 en 34/2634 (Nat)  

“Jaguar”(volle broer) San Sebastian 130/2891(Internat)  “Elmo”(halfbroer) Dax 6/407 Prov. Enz. 

Gr.M.: “Trissa” 2205720/2011 rechtstreeks Evrard De Ryck – Rillaar 

Is een dochter van zijn supervlieger 445/06 –wint 9x zware fond,waarvan 7x per 10-tal met als 

uitschieter 42/12537 Internationaal Tarbes 

Langs moederskant een Lieven Buelens – Scherpenheuvel, waarvan de vader 3xper 10-tal op Barca 

  



Koop 14 - 2000167/2015 Vale duiver 

Vader: “Vigor” 2002223/2013 miste slechts 1x dit jaar (Limoges 30/5) 

Zijn palmares  2/5 Soissons 46/643 9/5 Montargis  11/474 16/5 Vierzon 23/466 

                        20/6 Limoges 15/346 11/7 Brive 64/315 25/7 Tulle 9/203 

Gr.V.:”Nando” 2160204/2005 gekocht op de totale verkoop van Louis Van Der Wielen. 

Zijn vader”Gomes” was 4e nationale asduif Fond in 2005. 1e asduif Fond in de Brabantse Unie in 

2004 en 2005(2jaar na elkaar)  Teruggevonden uitslagen ’04 Cahors 5/7340 Nat. 

’05 Brive 22/1853 Cahors 46/992 Orange 4/714 Souillac 6/561 (telkens Provinciaal) 

Gr.M.:”Sadella” 1512368/2010 rechtstreeks Alfred Nicaise-Waterloo gekregen na zijn overlijden. 

Alleen de ringnrs van de ouders teruggevonden. Alfred had echter voor 80% van mijn duiven. 

Vooral de lijn van de “Barry”. Een  Zoon van een volle broer v/d”Barry” won 1e Nat.Limoges 2jaar 

Moeder: “Urasha” 2035509/2012  

Halfzus “Silvana” won 3 jaar na elkaar uit Barcelona 

’13 379/25294     ’14 1385/21169   ’15 1743/19089 (uitslagen internat)  ’15 Valence 479/6542(Nat) 

Halfzus “Ramses” die topte op de halve-Fond met Chateauroux 77/7017 en La Chatre 652/15780 

Halfzus “Veejay” ’15 Brive 72/8674 (Nationaal) 

Gr.V.:”Greg” gekocht op totale verkoop Deno-Herbots – komt uit de “Bliksemlijn van Gaby Van Den 

Abbeele x “Jewel” Maurice Vandersmissen(Rummen) Is een halfbroer van “Beckham” en “Geisha” 

Nationale asduiven op de halve-Fond bij Deno-Herbots. 

“Greg” topte op de kleine fond Souillac 4/898 Brive 17/1987 Cahors 12/830 en op de Hafo met 

Chateauroux 10/4611 Issoudun 22/1722 – op de snelheid La Ferté 1/108 

Gr.M.:”Nymfa” 2077499/2005 Volle zus “Kannibaal” 9e nationale asduif Fond ‘05 

Topte o.a. met ’ St.Vincent 18/5101(Nat) Brive 17/20310(Nat) Cahors 22/2863(zone) 

De vader van”Nymfa” was ook een stervlieger “Arnout” Brive Nat. 74/21390 Limoges 357/23988 

  



Koop 15 - 2000176/2015 blauwe duiver 

Vader: “V-Day” won o.a. 

’14 Narbonne 2/82(D&D)  551/8360(Internat) ’15 Pau  1107/9052 Narbonne 355/4047 (Nat) 

Halfbroer “Paulinho” 2038032/2007 won  o.a. 1eProv.Agen   52/4818 Nat.   St.Vincent 11/379 Prov. 

Halfbroer “Patrick” wint 4 jaar na elkaar uit Barcelona met o.a. 180/12170 Nat. 

Halfbroer “Nelly” won als jaarse St.Vincent Nat. 303/7525 

Gr.V. “Jerko” 2208984/2001 gekregen van wijlen Frans Soetemans uit Bertem – was zijn beste vlieger 

en kwam uit zijn stamkoppel, waarvan hij de vader gekocht had op mijn verkoop van jongen in 2000 

als zijn van mijn toenmalige beste vlieger “Zoetemelk” 

“Jerko” is halfbroer van “Talinka” 3x kop op de zware fond. Tevens 6e beste duif Barca-Perpignan ‘15 

’14 Barcelona 249/21169 ’15 Barcelona 424/19089 ’15 Perpignan 558/15954 

Gr.M.: “Roxy” 2030687/2009 komt uit “Majoor” x “Hiskia”(halfzus”Barry-topkweker) 

Moeder: “Ulriska” 2035545/2012 

Halfzus van “Uran” won 7x na elkaar min. Per 10-tal op de fond – bleef achter op zijn 8e vlucht. 

’13 Tulle 49/6972 

’14 Limoges 12/1182 Montauban 121/1713 Libourne 21/1450 Tulle 41/1635 

’15 Limoges  306/7128  Cahors 190/1954 – gesneuveld op Montauban 

Halfzus van “Ventura”  won o.a. in ’14 Narbonne 823/8360 en in ’15 Pau 59/1980 Nationaal 

Gr.V.:”Kadee” 2205143/2002 komt uit”Fabian” 1e Prov.Bordeaux   Brive 42/6937. 

“Fabian is een volle broer van “Inga” de Gr.M. van”New Laureaat” 1e Internationaal Barcelona ‘13 

Bij Luc Wiels-Roosdaal. Hij is ook de Gr.V. van de 16e Nat.Barcelona bij Lieven Buelens. 

Gr.M.: “Rebecca” 2030681/2009 komt uit samenkweek met Stijn en Jeroen Rans 

Is een dochter van de “Iron  Man” vlieger met een geweldig palmares. Volgende topprijzen 

’01 St.Vincent  36/710 ’02 Angoulême 172/3986 Perpignan 3/7198 (Nat) 

’03 Barcelona 32/11806 (Nat) Perpignan 256/7537 (Nat) ’04 Perpignan  707/17570 

Moeder van ”Rebecca” is de”Barcelonaduivin” van Stijn en Jeroen. Won 6x uit Barcelona. Was 2e en 

7e Primus-Inter-Pares “Brugse Barcelonaclub” en 1e Internationale asduif Barca’07-‘012 

’07 2385/12612  ’08 262/11484   ’09 51/13503 ’10 949/12641 ’11 766/12170 ’12 963/11590 

De”Barcelonaduivin” is puur Robert Van Eycken via Jos Vanderstappen-Haasrode 



Koop 16 - 2000178/2015 zwarte duiver 

Vader: “Uchebo” 2035678/2012  novemberjong 2012 – won dit jaar 

Chalon 23/212    Valence 478/6542 Montélimar 48/203 Marseille 386/10104 

Volle broer van “Uran” won 7x na elkaar min. Per 10-tal op de fond – bleef achter op zijn 8e vlucht. 

’13 Tulle 49/6972 

’14 Limoges 12/1182 Montauban 121/1713 Libourne 21/1450 Tulle 41/1635 

’15 Limoges  306/7128  Cahors  190/1954 – gesneuveld op Montauban 

Gr.V.: ”Kadee” 2205143/2002 komt uit”Fabian” 1e Prov.Bordeaux   Brive 42/6937. 

“Fabian is een volle broer van “Inga” de Gr.M. van”New Laureaat” 1e Internationaal Barcelona ‘13 

Bij Luc Wiels-Roosdaal. Hij is ook de Gr.V. van de 16e Nat.Barcelona bij Lieven Buelens. 

Gr.M. : “Ti Amo” 2010594/2011 als bon gekregen van Vandeputte-Vandenhende uit Beersel. 

“Ti Amo” komt uit een Klzn “Vale Barcelona” die 3 jaar na elkaar kop won uit Barcelona met een 

120e – 260e en 405e nationaal – was 7e beste Barcelonaduif over 3 jaar. 

De moeder van “Ti Amo is “Nikki” die in 2010 won uit 

Barcelona 2/1864 Provinciaal 14/12641 Nationaal 22/25750 Internationaal  

Moeder: “Wielske” 2324857/2014 geschenk van Luc Wiels. Inteeltproduct ”New Laureaat” 

Gr.V.: 2008639/2003 Vader”New Laureaat” 1e Internationaal Barcelona 2013 

Gouden Vleugelwinnaar 2013.  8e nationaal Barcelona en 1e prov. 2011 

De 639/2033 is een Kl.Zn van “Arthur” die bij mij de 1e Internationaal Bordeaux won in 1995 

De moeder  van de 639/2003 is “Inga” – volle zuster van “Fabian” 1e Prov. Bordceaux’00 en tevens  

volle zuster van “Federica” die 4x won uit Barcelona met een 1e provinciaal duivinnen in ‘00 

Gr.M.:  2197411/2012 Dter”New Laureaat” 1e Internat.Barcelona 2013 

Komt uit de “New Laureaat” x een kleindter 1e Internat.Barcelona 1995 Remi Gyselbrecht-Knesselare 

 

 

 

 


