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Hofleveranciers:
Georges Carteus
Filip Norman
Jelle Jellema
Noël Peiren
Nouwen-Paesen
Desmet-Matthijs



Noël Peiren, Zedelgem 
(België)

Zedelgem, het West-Vlaamse plaatsje is 
uitgegroeid tot het Arendonk van de Vlaanders. 
Vele fondliefhebbers zochten en vonden het 
huis van fondman Noël Peiren; zo ook wij van 
Kweekcentrum Friesland. 

Door meer dan 25 jaar TOPSPORT te bedrijven in 
België, heeft Noël zich een plaats veroverd in de 
rij der grote Belgische liefhebbers. Het bloed van 
zijn duiven stroomt door ontzettend veel toppers 
in binnen en buitenland. Hij is een Barcelona 
specialist, maar won in 2004 binnen 8 dagen ook 
2 nationale overwinningen. Hij werd 1e op 23.667 
duiven vanuit Bourges (93 km/u) en 1e vanuit Brive 
tegen 19.487 duiven (70 km/u). In 2009 vloog 
een jaarling duivinnetje de 1e Internationaal van 
Soustons (886 km.) tegen 10.947 duiven en won 
met groot overmacht de Europabeker. 

Noël Peiren is al meer dan 15 jaar het best 
presterende hok van België op Barcelona.

2008-2019339
Lijn “Nika”

2008-2019341
lichtgehamerde DARCO

2007-2131031 
kleindochter APOLLO

2007-2131029
Zoon “Nika”



Georges Carteus, Ronse 
(België)

De eerste Nationale Belgische overwinning van 
Georges Carteus dateert van 1991. Hij won toen 
Limoges met een de duif, hoe kan het ook anders 
dan dat hij tot de “LIMOGES” werd gedoopt. Deze 
prachtdoffer werd heel belangrijk voor de opbouw 
van zijn stam.

In 1983 won hij reeds de 2e Internationaal 
Perpignan. Hij won de 1e Nationaal van deze 
vlucht in 1997 en in 2000, beide keren was hij 
Internationaal de tweede duif. Zo won hij de Europa-
beker in 1993, maar ook in 2000. Diverse keren 
had hij de beste ASDUIF fond van België.

Vele kampioensformaties over de gehele wereld 
hebben met groot succes geput uit deze unieke stam 
duiven. Denk hierbij aan Brockamp in Duitsland, 
Twan Huigen, Cees van der Poel, H. Wijnands en zn., 
Fons van Ophuizen (meervoudig winnaar Europa-
beker (2006 en 2008), Cor van der Ploeg (2e 
wereldkampioen 1999 en 1e Asduif Internationaal 
Meerdaagse fond NU 2010).

2002-2224334
Bonte Barcelona Carteus

B 2008-4355363 
 Inteelt Limoges 1991 

B 2009-4313313
Donkere Strik Carteus

B 2009-4334768 
Blauwe Strik Carteus



2006-1576930
dochter FONDKOPPEL

2008-4203493
Great Pleasure

2006-1576929
zoon Zwart Goud

2005-1915792
dochter Zwart Goud 

Jelle Jellema is dierenarts in  
Nijverdal en Uiltje Jellema  
woonachtig in Steggerda. 

Jelle en zijn vader Uiltje bedrijven de duivensport 
als een echte familie sport. De Jellema’s heb-
ben een eigen stam opgebouwd met als basis de 
duiven van Piter Beerda uit Ter Idzard. Dit zijn van 
oorsprong vooral dagfond duiven. Kenmerkend 
voor deze duiven is dat ze een enorme wil hebben 
om thuis te komen, ontzettend taai zijn en een 
grote afstand aankunnen. 

Al in de jaren negentig vlogen de Jellema duiven 
in kampioenstijl. Vanaf 2000 werd nog een tandje 
bijgezet en zijn ze vele malen kampioen van de 
FFC geweest en een aantal keren 1e in de Catego-
rie 8 van de Nationale Fondspiegel. De Jellema 
duiven hebben al tientallen keren een klassering op 
teletekst afgedwongen en een paar keer werd een 
duif van de Jellema’s als 1e afgevlagd. Vanaf 2008 
bouwt Jelle zijn stam duiven verder uit in Nijverdal 
en blijft vader Uiltje de naam hoog in het vaandel 
houden in Steggerda. Ze zijn nu met de nationale 
vluchten actief in sector 3 en sector 4!!

Je mag dan ook met recht spreken van één der beste 
meerdaagse fondhokken van Nederland.



2009-1185050
Gehamerde gebr. Hagens 050

kleindochters Blauwe 
VANOPPEN

inteelt 1e Nationaal 
Barcelona 1997

Roger Desmet-Matthijs, Nokere 
(België)

Al jaren een tophok in België. Roger Desmet 
kweekte als het ware de ideale “Allround” duif. 
Deze moderne postduif wint eerste prijzen 
in provinciale, interprovinciale en nationale 
fondwedstrijden van 630 km. tot 1.075 km. 

In 1999 vloog Roger de 4e Nationaal Barcelona 
met zijn LAUDRUP. In 2004 won zijn POZZATO de 
3e Nationaal Barcelona en de 6e Internationaal op 
24.914 duiven. In 2008 won zijn SAMUEL ook de 
3e Nationaal Barcelona en de 6e Internationaal op 
23.695 duiven. In 2010 vlogen zijn duiven o.a. een 
12e en een 18e Nationaal op de zware fond van 
geheel België. Roger Desmet-Matthijs is al meer dan 
17 jaar het tweede best presterende hok van België 
op Barcelona.

Selectief aanschaf beleid

Naast teletekstduiven en asduiven  en duiven van 
erkende ‘tophokken’, heeft Kweekcentrum Friesland 
ook diverse duiven uit speciale lijnen bijgehaald. 

2003-0370396 2004-1933479 2004-2222785

2008-4203493
Great Pleasure



2006-4276428
  zoon “DURE”

2006-1568488
1e Asduif over 3 jaar

2007-1178990
kl.zn. 9e Nat. Barcelona ‘05

B 2007-5201962
Lijn Beauty Marseille

Nouwen-Paesen en zoon 
Grote Brogel in België

Vanaf 1990, toen ze hun eerste Nationale vlucht 
vanuit Barcelona wonnen, zijn Nouwen-Paesen 
en zoon niet meer weg te denken bij de Belgische 
Nationale Kampioenen. 

Vele zijn ook succesvol met duiven van deze 
combinatie. De hoofdlijn is gebaseerd op de “45”’ 
van Cattrysse.

Zo wonnen ze:
• 1e internationaal Barcelona (1112 km)
• 1e Internationaal Marseille
• 2 keer 1e Nationaal Barcelona
• 1e Nationaal St. Vincent
• 1e Nationaal Perpignan
• 4 Nationale overwinningen
• 8 Semi-nationale overwinningen
• 16 Provinciale overwinningen

Niet voor niks wordt deze combinatie “World famous 
Barcelona Loft” genoemd.

        Gerben van der Loon & Simon Kuipers

Ds. Visscherwei 34 9233 LB Boelenslaan
 



2006-1568488
1e Asduif over 3 jaar

B 2007-3151196
kleindochter “Zorro”

B 2006-3134281
kleinzoon “Zorro”

Filip Norman, Knokke-Heist
(België)

Wij geven je een aantal hoogte punten van 
Norbert en Filip Norman uit de meer dan 30 jaar 
aan de ‘top’ te hebben gestaan in de Belgische 
duivensport. In 1963 won Norbert Norman (vader 
van Filip) zijn eerste Nationaal op Periqueux. In 
1970 vlogen ze de 1e Internationaal op Barcelona. 
Daarnaast wonnen ze in 1978 de eerste Gouden 
Vleugel van Barcelona en had men de “Primus Inter 
Paris op Barcelona”.

Tot 2008 zouden er nog 15 eerste NATIONALE 
overwinningen van België volgen.
Filip won in 2008 o.a. de prestigieuze One Million 
Dollar Race in Zuid Afrika, en won de hieraan 
verbonden prijs van maar liefst 200.000 Dollar.
Op Tulle in 2009 vloog Filip de 1e, 3e, en 5e 
Nationaal van België tegen 5.676 oude duiven op 
652 km. Ook hier gaat het om kleinkinderen van de 
wereldberoemde ‘ZORRO’. 

In 2010 zei grootmeester Noël Peiren tegen  
Gerben en Simon over Filip Norman, dat er  
in België al vele jaren geen beter hok is op  
de fond tot 800km.



Vanaf 1989 zijn wij -Gerben van der 
Loon en Simon kuipers- al bezig met 
de gezamenlijke aanschaf van duiven 
bij de beste liefhebbers. Een groot 
voordeel daarbij is dat we de duiven 
gelijk konden testen op verschillende 
hokken. Deze samenwerking was en 
is nog steeds zeer succesvol.

Sinds begin van het jaar 2000 
hebben we definitief de keus 
gemaakt voor de overstap naar de 
zware dag- en overnachtfond. Door 
dit besluit zijn we alleen duiven 
gaan halen bij liefhebbers die al 
vele jaren aan de absolute top staan 
van de Nationale en Internatonale 
duivensport. We hebben 
gezocht naar ‘sterspelers’ 
die een zeer sterke 

stam met topduiven hebben 
opgebouwd. Ons primaire doel is om 
zelf sterk te vliegen op de dag- en 
overnachtfond. Een secundair doel is 
om met deze duiven een ‘stam’ op 
te bouwen, die op alle fondvluchten 
eerste prijzen Nationaal en in groot 
verband kunnen winnen. 

Om deze ambitie te realiseren 
hebben we Kweekcentrum Friesland 
opgericht. Zo kunnen we langs 
deze weg liefhebbers met hetzelfde 
streven in bezit laten komen van 
duiven die deze vluchten met groot 
succes aan kunnen.

In deze brochure kun je zelf 
aanschouwen waar ons 
bronmateriaal vandaan komt.

Kweekcentrum Friesland

KWEEKCENtRUM FRIESLAND StERK IN AMBItIE!

www.kweekcentrumfriesland.nl

        Gerben van der Loon & Simon Kuipers

Ds. Visscherwei 34 9233 LB Boelenslaan
 


