
17 December 2016 

Totale verkoop van Gerard van Hassel Wernhout 
van alle vlieg- en kweekduiven. Alléén prestatie- en bewezen kweekduiven worden verkocht. 

 

 

Op dringend advies van zijn longarts komen alle (± 65) duiven in de verkoop. 

 

Locatie: 

Café van T 
Wernhoutseweg 116 
4884 AZ  WERNHOUT 
 

Aanvang verkoop 14.00 uur, bezichtigen vanaf 12:00 uur. 

 

Prestaties in de laatste 5 jaar: 

31 eerste prijzen in de vereniging   

244 top 10 noteringen 

 

Referenties: 

John Jorissen 1e prijs Brabant 2000 Tours met “Het Bakkerke”  

Cees Bastiaansen 1e prijs Brabant 2000 Fontenay sur Eur 

 

Een kolonie gebaseerd op het oude soort Jan van Hassel & Zn, voornamelijk de van Loon duiven via Piet Becht uit 

Rotterdam en  “DE KLAK”-duiven rechtstreeks van Jos van Limpt en via Toon Boogers uit Eindhoven. Gekruist met het 

beste van de Comb. Versteeg-Ouwerkerk uit Nieuwendijk en de Janssen/Koopman  duiven van Gert van den Bogaard uit 

Rijen. Met deze duiven is door Gerard, ondanks drukke werkzaamheden en weinig tijd, altijd op hoog niveau 

gepresteerd. Ook vele liefhebbers zijn geslaagd met deze duiven zoals o.a.. Comb. Versteeg-Ouwerkerk en Comb. H&O 

uit Nieuwendijk, Gert v.d. Bogaard uit Rijen, Dirk van den Akker uit St. Willebrord, Jac Ansems uit Ossendrecht, etc.. 

 

In deze verkoop o.a “de Pithiviers”. Deze bijzondere doffer presteerde het om in 2011 vanuit Pithiviers en in 2013 vanuit 

Creil de snelste te zijn van de gehele afdeling 2 en dit met echt duivenweer beide keren tegen meer dan 10.000 duiven. 

Hij stamt uit het bekende witpennensoort van Gerard van Hassel. Verder in deze verkoop “de Dumoulin” en zijn ouders. 

Deze doffer was 7e duifkampioen dagfond 2015 van afdeling 2. Daarnaast nog meerdere koppels welke al goede duiven 

voortgebracht hebben. Deze duiven zijn een aanwinst voor ieder hok.  

 

Verkooplijsten zijn in de maak, de duiven moeten zo spoedig mogelijk weg vandaar dat alles in enkele weken  

afgehandeld moet zijn. 

 

Indien U meer informatie wenst over deze verkoop stuur een mail naar: 

Gerard van Hassel : gerardvanhassel@home.nl  

Gert van den Bogaard: gert.van.den.bogaard@hetnet.nl 

Will Adriaensen : wadriaensen@xs4all.nl  

 


