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“OLYMPIC HURRICANE” 

* Olympiadeduif jong Poznan 2011
* 3e Nat. asduif Jong TBOTB
* 1e Ablis 2132 d. 
* 1e Pommeroeul 2753 d. 

Op eigen hok bereikt Willem jaar na jaar het 
hoogste niveau, op regionaal en nationaal vlak 
(dit jaar maar liefst 6 jongen bij de top tien as-
duiven nationaal), en wereldwijd lukken er heel 
veel mensen met zijn duiven. Voorbeelden zijn 
C. &. M. Everling (2 Olympiadeduiven), L. & H. 
Sioen (3 nationale winnaars), J. & L. van de Pasch 
(meerdere NPO-winnaars, nationale asduiven en 
Olympiadeduiven) en Hans Boenders (1e Ned. 
Olympiadeduif Allround 2017 Brussel).
Het wekt geen verbazing dat de vraag naar zijn 
duiven onverminderd groot is omdat de suc-
cessen en referenties zich blijven opstapelen. 

En Willem kan mensen met belangstelling voor 
zijn duiven niet allemaal persoonlijk ontvangen. 
Dat gaat eenvoudigweg niet omdat hij (67 jaar!) 
ook nog steeds vol gaat voor zijn andere passie: 
zijn werk als tandarts. Opnieuw is besloten met 
sportblad De Duif een lot jonge duiven publiek 
te verkopen uit het beste dat Willem bezit. En zo 
iedereen de kans te geven !
In de verkoop jongen van de absolute topkwekers 
in Reeuwijk als “Olympic Hurricane”, “Zidane”, 
“Jacob”, “Marianne”, “Gijs”, “Arie”, “Titan”, 
“Titia”, “Lowie”, “Brutus” etc.

“Olympic Hurrricane” is vader van o.a. “Olympic 
Froome” (Olympiadeduif jaarse Nitra 2013 voor 
C. & M. Everling).

Bij Willem zelf is “Hurricane” vader van  
1e 4974 d., 1e Sezanne 1705 d.,  
1e Troyes 4147 d. / 2e NPO 7467 d., 
1e Pt. St. Maxence 2.381 d. 

Bovendien grootvader van “Tramontane” (1e 
Pommeroeul 4.092 d. en snelste 8.979 d., en 
1e Nijvel 5.616 d.), 14-135 (13e Nat. Asduif 
fond WHZB/TBOTB 2015), “Linkse Theo” 12-759 
(1e Ned. Olympiadeduif Allround Brussel 2017 
met o.a. 1e NPO Chateauroux 3.120 d. bij Hans 
Boenders), etc.
Vader van kopen 3, 4 en 71

... nog beter kweker!
Super vlieger...


