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Verkoopcatalogus 
 

“Gerrit Nekkers” 
Ruurlo 

 

 

 
 

Totale verkoop van de kwekers, vliegers en jonge 
duiven 2013 van Gerrit Nekkers uit Ruurlo.  
Locatie: clubgebouw P.V.Roderlo, Ventersteeg 5 
Ruurlo. 
Verkoopleider:Willy Meulenveld 
Zaterdag 23 november 2013 aanvang 14.00 uur. 
Bezichtiging vanaf 12.30 uur 
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Het was een moedige en zware beslissing om te stoppen met zijn zo geliefde 
duivensport. Vanaf zijn zesde jaar zit Gerrit Nekkers al tussen de duiven en veel 
successen heeft hij gevierd samen met zijn familie. Gerrit was altijd de te kloppen 
man op de snelheidsvluchten en dan met name toch de vitesse, maar de 
midfondvluchten rolde hij ook vaak op. Gerrit heeft heel zijn carrière goede 
duiven gehaald bij hele goede liefhebbers. Gerrit ging altijd voor de eerste prijs en 
won deze ook menigmaal. De laatste jaren had Gerrit veel succes met de rode en 
vale Behets duiven en de inbreng via duivenvriend Bertus Dieperink uit Lochem 
en niet te vergeten van Huib Tukker. Door ruil van duiven werd er in Lochem 
ook keihard gevlogen met deze duiven. Hiervan zijn Bertus Dieperink en Frits 
Wesseldijk het grote voorbeeld van. Een ander goede kweekduivin was de 
“Emma” NL 2001-1484399 een duivin afkomstig van clubgenoot André 
Meulenveld. De doffer waarvan het bloed door heel veel goede duiven loopt is de 
NL 1992-2321995 Deze doffer kwam van Bertus Dieperink via Ben Pieper en 
had het Schaerlaekensbloed in zich. Wat komen er uit deze lijn veel goede 
nazaten. Verder zitten er goede duiven uit de Lijnen van Henk Hofman, dit zijn 
de Kortes van Nes duiven uit Amersfoort.  
 
Gerrit wilde alleen maar vliegen om mee te draaien in de top, vele 
duifkampioenschappen werden zijn deel. Nu dit niet meer mogelijk was voor hem 
heeft hij deze moeilijke beslissing genomen samen met zijn vrouw Eef en zijn 
kinderen. Eef heeft de laatste maanden de duiven verzorgd met heel veel verve en 
liefde. Ze werd bijgestaan door clubgenoten Henk Hofman, Han ter Maat en 
Gerrit Pasman. 
 
Namens de familie Nekkers nodigen jullie van harte uit op deze superverkoop 
van het beste wat er op de snelheid vloog in Ruurlo en omstreken. 
 
 
 
 
 
Voor info:  Willy Meulenveld:  0573-789899 / 06-45278987  
   Henk Hofman      0573-452276      
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1.  NL 2004-1604455 (kweekdoffer)  Roodkras     

                       

Kweekdoffer van Gerrit Nekkers. De Lichte Bertus, Vader NL1992-2321995(kweker 

Bertus Dieperink via Ben Pieper) Moeder NL1997-2499411 (teletekstduif Etampes) 

De vader is één van de belangrijkste basisduiven van Gerrit Nekkers. Deze doffer is de 

vader van de 05-1053801 en is een broer van de “415”     

        

2.  NL 2011-1453740 (kweekduivin) Vetkraswitpen        

                                                                                                  

Vader is NL2007-1497743 jarenlang de beste Midfondduif bij Guus Wopereis, deze 

doffer heeft vele eerste prijzen gevlogen in de club. Moeder NL2010-0135647 

Heremans-Ceusters uit Duitsland gehaald door Comb. Wopereis-Lansink. 

           

3.  NL 2009-1953652 (vliegdoffer) Donkerkras     

                                                                          

Vliegdoffer van Gerrit Nekkers. Inteelt kweker NL 1992-2321995 van Bertus 

Dieperink Lochem. Vader NL 2006-1806346 Moeder NL 2007-1497413. Inteelt van 

de 92-2321995 één der stamduiven. Ook komen we de Vierzon-duivin tegen. Deze 

doffer vloog 27 prijzen bijeen.       

  

4.  NL 2008-1223844 (vliegduivin) Dochter “177”  Blauwband                                                                                        

                   

Vliegduivin van Gerrit Nekkers. Vader NL 2006-1897177 was één van de topvliegers 

van Gerrit, Moeder NL 2003-262319, is een duif met een geweldige afstamming. Was 

tevens een verdienstelijke vlieger, vloog 15 prijzen bijeen waaronder een 1
e
 prijs van 

Lommel.          

   

5.  NL 2009-1953702 (vliegdoffer) Blauwband      

                                               

Een doffer uit duiven van Kortes van Nes uit Amersfoort via Henk Hofman. Vader is 

de NL 2004-1805280, Moeder is de NL 2006-1562305. De “702” is een geweldige 

vlieger geweest bij Gerrit Nekkers, zie de prestatielijst van deze duif. In 2012 de beste 

doffer bij Gerrit. 

 

6.  NL 2012-1339805 (vliegduivin) Vaal      

                                   

Deze duivin komt uit een kruising van Bertus Dieperink en Henk Hofman. Vader is de 

NL 2004-1604459, Moeder is de NL 2007-1497710. Een duivin voor de pure snelheid.                                                                                            

 

 

7.  NL 2012-1339695 (vliegdoffer) Blauwband      

                                                                            

Duif komt uit een geweldige kruising van Guus Wopereis (kleinzoon “743”) en Gerrit 

Nekkers. Vader is de NL 2011-145374, Moeder is de NL 2006-1897200 die weer 

komt uit een geweldige vliegduivin de “00-1563470, deze vloog 54 prijzen waarvan 5 

x de 1
e
 prijs en 25 x bij de eerste 10.  

 

8.  NL 2009-1953691 (vliegduivin) Lichtkras      

                                            

Vader is de NL 2003-1957594, dit is een volle broer van de NL 1997-2499415 van 



 

 4 

Bertus Dieperink, Moeder is de NL 2008-1175225 van Erik Kuenen Aalten, de ouders 

komen rechtstreeks van C&G Koopman. Hier komen de Behets, Schaerlaekens en 

Koopmanduiven in de stamboom voor.  

 

9.  NL 2013-1906775 (doffer) Roodkras      

                                           

Inteelt van de NL 1992-2321995 Ben Pieper, kleinzoon van de “415” van Bertus 

Dieperink. Inteelt en verder gekruist door Bertus Dieperink. 

 

10.  NL 2013-1907140 (doffer) Kras       

                                                          

Een kleinzoon uit de “743”van Guus Wopereis. Vader is de NL 2011-1453741, 

Moeder is de NL 2006-1897200 

 

11.  NL 2013-1906763 (doffer) Vaal                                                                        

                

Een zoon uit de “801”van moeders zijde uit goede duiven van Pieper/Behets x 

Roordink/André Meulenveld. Vader is de NL 2005-1053801, Moeder is de NL 2008-

1223827. De jonge doffer is een aanwinst voor iedereen die vooruit wil. 

 

12.  NL 2005-1053801 (doffer) Blauwband    

 

Deze doffer was in zijn jonge jaren een zeer goede vlieger, was in 2006 de beste doffer 

over alle vluchten. Hij vloog 4 x de 1
e
 prijs. Is nu een geweldige kweekdoffer. Vader 

is de NL 2004-1604455, Moeder is de NL 2000-1563463 deze duivin komt uit de 

stammoeder van Gerrit Nekkers. De 801 was als vlieger al een geweldenaar maar laat 

ook zien dat hij over goede kweekeigenschappen beschikt 

 

13.  NL 2008-1223827 (duivin) Vaal       

                                                        

Deze  kweekduivin heeft een geweldige afstamming van vaders- en moederskant. 

Vader is de NL 2006-1897174 is een broer van de “177”, Moeder is de NL 2007-

1497437 is een zuster van de “422” Een aanrader!! 

 

14. NL 2012-1339663 (doffer) Blauwband                                

                                                                      

Kleinzoon van de “177”, Vader is de NL 2009-1953676 is zoon uit de “177”, Moeder 

is de NL 2007-1497437 Kruising Roordink x André 'Meulenveld, ook kom je de oude 

duiven van Huib Tukker nog tegen, de echte Behetsduiven. Deze doffer vloog in 2013 

7 prijzen waaronder een 1
e
 en een 3

e
 . 

 

15. NL2012-1339677 (duivin) Vaal  In combinatie met de “817” 

 

Een rechtstreekse duivin uit de “455”, een topkweker. Vader is de NL 2004-1604455, 

Moeder is de NL 2011-1377818 van Frits Wesseldijk. Een geweldige uw hokbestand 

een update te geven. Wesseldijk en Dieperink zijn kampioen geworden met deze 

duiven op hun hokken.        
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16. NL 2010-1484391 (doffer) Vaal       

                                             

Deze doffer vloog 1
e
 prijs in de Kring van 6934 duiven.(zie prestaties) Vader is de NL 

1997-2558907 via Roording, Moeder is de NL 2001-1484399 de “Emma” van André 

Meulenveld, een topduivin. Vloog 18 prijzen waaronder een 1
e
, 4

e
, 4

e
,7

e
    

          

17. NL 2010-1387364 (duivin) Lichtkras 

 

Wederom een duif met een geweldige afstamming, inteelt 02-2321995 Ben Pieper. 

Vader is niemand minder dan de Nl 2005-1053801, Moeder is de NL 2009-1953691 

was duifkampioen als jonge duif.       

  

18. NL 2012-1339801 (doffer) Roodkras                                          

  

Een doffer uit een geweldig koppel, namelijk de “346”x “817”.De beste lijnen van 

Pieper en Dieperink lopen door deze duif. Vader is de NL 2006-1806346 van Bertus 

Dieperink, Moeder is de NL2005-1053817, komt uit Dieperink x 2001-1484359 1
e
 

Teletekst Vierzon van Gerrit Nekkers. Inteelt 92-2321995    

       

19. NL 2012-1339694 (duivin) Blauwbandwitpen      

                                                   

Is een kleindochter uit de “743”van Guus Wopereis. Vader is de NL 2011-1453741 

zoon “743”, Moeder is de NL 2006-1897200 dit is weer een dochter van de NL 2000-

1563470, een geweldige vliegduivin van Gerrit Nekkers. Kleinkind van de 2000-

1563470 topduivin. 5 x 1
e
 prijs en 25 x bij de eerste 10.        

                                                                                   

20. NL 2013-1906782 Lichtkras        

                                               

Een geweldig inteelt product om te kruisen en hiervan geweldige duiven kweken die 

gegarandeerd successen brengen op je hok. Geweldige lijnen komen voor in de 

afstamming van deze jonge duif. Wie kan ik verblijden met deze superduif.      

   

21. NL 2013-1906780 (duivin) Roodkras      

                                    

Een jonge duivin waar ook weer diverse goede duiven in de afstamming terug komen. 

Vader is de NL 2012-1339697 Behets/Pieper/Guus, Moeder is de NL 2012-1339805 

Dieperink x Hofman.         

   

22. NL 2013-1906774 Vaal        

                                     

Een jong met de bloedlijnen van Roording en Behets in de aderen, ook komen we de 

Emma van André 'Meulenveld weer tegen. Een duif met veel potentie om de toekomst 

mee in te gaan. Vader is de NL 2010-1387391, Moeder is de NL 2012-1339679.Voor 

wie dit jong talent? Inteelt “Emma” André Meulenveld    

       

23. NL 2006-1806346 (kweekdoffer) Roodkras       

                                    

Een kweekdoffer die zijn sporen ook zeker heeft verdiend als vlieger. Wie vooruit wil 

op de snelheid maar ook de eendaagse fond moet zeker deze doffer is zijn bezit krijgen 

en een hok van vol kweken. Vader is de NL 1997-2499415 van Bertus Dieperink, 
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Moeder is de NL 1997-2499433 ook van Bertus Dieperink. De basisduiven van Gerrit 

Nekkers hebben we hier. Mocht je hier nog een paar jongen uit kweken, succes 

verzekerd. Het beste wat er op de hokken zit.     

        

24. NL2005-1053817 (kweekduivin) Roodkras      

                                                    

Wederom een kweekduivin waarbij je de vingers aflikt. Vader is de NL 2004-1604456 

broer van de “455” super afstamming. Moeder is de NL 2001-1484359 deze duivin 

won de 1
e
 teletekst op Vierzon. Wil je nog betere duiven dan deze duivin. Wie wordt 

de nieuwe eigenaar? Aan beide kanten zit een teletekstduif.   

       

25. NL 2012-1339700 (doffer) Roodkras      

                                       

Wederom een geweldige duif uit een super koppel! Vader is de NL 2006-1806346 van 

Bertus Dieperink, Moeder is de NL 2005-1053817, ook een super afstamming van 

Bertus Dieperink en de 1
e
 teletekstduif Vierzon. Inteelt 92-2321995   

      

26. NL 2007-1497437 (duivin) Blauwbandwitpen     

                                                  

In deze kweekduivin vinden we de beste duiven van Roording uit Eefde van 

vaderszijde. Vader is de NL 1997-2558907, Moeder is niemand minder dan de NL- 

2001-1484399  “ Emma”van André Meulenveld.     

      

27. NL 2009-1953676 (doffer) Blauwband      

                                                               

Een zoon uit de supervlieger de “177” Zelf ook een geweldige vlieger, zie ze 

prestatielijst.Vloog 9 x bij de eerste tien waarvan tweemaal de 1
e 
 Een inteelt duif van 

de Behetsdoffer die kwam van Huib Tukker. Vader is de NL 2006-1897177, Moeder 

is de NL 2008-1223834 uit het beste van Bertus Dieperink. Vloog 31 prijzen 

waaronder 2 x de 1
e
 prijs en totaal 10 x bij de eerste 10.    

  

28. NL 2012-1339685 (duivin) Vaal       

                                    

Een vliegduivin vaal, “rooien en valen bunt donderstalen” Uit kruisingen komen het 

vaakst de beste vliegers. Dit zou er zo maar één kunnen zijn. Vader is de NL 2004-

1604459, Moeder is de NL 2007-1497710 van henk Hofman. Kortes van Nes x Adri 

van der Rhee.           

  

29. NL 2012-1339693 (doffer) Roodkras      

                                    

Een jaarling doffer met voornamelijk duiven afkomstig van Bertus Dieperink. Vader is 

de NL 2006-1806346 zoon uit de “415”, Moeder is de NL 2005-1053817 dochter 1
e
 

Teletekst Vierzon.Wat wil een duivenliefhebber nog meer! Nu of nooit, voor wie deze 

geweldige doffer. Dus wederom een jong uit het superkoppel 346 x 817  

          

30. NL 2010-1387377 (duivin) Vaal       

                                    

Een rechtstreekse duivin uit de “422” van Gerrit Nekkers, wat een kopprijzen heeft 

deze doffer bij Gerrit Nekkers gevlogen. Het beste wat er in Ruurlo vloog op vitesse. 

Vader van deze duivin is de NL 2007-1497422, Moeder is de NL 2006-1897190 ook 
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een goede vlieger uit de beste lijnen van Bertus Dieperink. Kleindochter uit de 

“Emma” Zowel vader als moeder goede vliegers bij Gerrit Nekkers.  

          

31. NL 2013-1906788 (duivin) Blauwband      

                                               

Een jonge duivin voor de liefhebber van inteelt van de NL 1992- 2321995 van Pieper. 

Een van de basisduiven van Gerrit. Vader is de NL 2005-1053801, Moeder is de NL 

2008-1223827 een geweldige duivin. Pak uw kans! Inteelt 92-2321995, wat een goede 

duiven zitten in deze stamboom.       

  

32. NL 2013-1906764 (doffer) Vaal       

                                     

Zie koop 31, voor diegene die koop 31 niet heeft gekregen. Jong uit een superkoppel.

       

33. NL 2013-1907138 (duivin) Blauwband      

                                               

Een jonge duivin met de kwaliteiten voor de vitesse en de midfond. In deze duiven 

zitten de kanonnen van Kortes van Nes aan vaderszijde en het beste van de Ruurlose 

liefhebbers aan moederszijde. Vader is de NL 2009-1953702 van Henk Hofman, 

Moeder is de NL 2012-1339694 kleindochter “743” Guus Wopereis.  

          

34. NL 2013-1906767 (duivin) Donkere kraswitpen                     

                                                            

Op de valreep nog een jong uit de “455” halfbroer van de “415”. Deze duivin zou een 

aanwinst zijn voor iedere snelheidsspeler. Vader is de NL 2004-1604455, Moeder is 

de NL 2011-1453740 dochter van de “743” Guus Wopereis. Met deze duivin kun je 

voor uit.           

  

35. NL 2006-1897177 (kweekdoffer) Vaal      

   

 Wat moet ik hier nog aan toevoegen, dit is de doffer waar veel liefhebbers van 

 dromen. Wie  wil er niet zo’n geweldenaar op zijn kweekhok hebben. De afstamming 

 van de doffer is super!! De prestaties zijn geweldig, wat te denken van 43 prijzen. 

 Vloog 4 x de 1
e
 prijs en 14 x bij de eerste tien. Vader is de NL 2003-1957594 het beste 

 van Bertus Dieperink, Moeder is de NL 2004-1562063 Lijn Commander Bond en de 

 beroemde “Piet Duivin” 

 

36. NL 2011-1453728 (kweekduivin) Vaal      

   

 De laatste mogelijkheid om een topper van Gerrit Nekkers in uw bezit te krijgen. Ook 

 niet de eerste de beste, hier een duivin uit de beste duif die Gerrit de laatste jaren bezat 

 de “422” In deze duivin zit ook weer een keur aan geweldige duiven. Vader is de NL 

 2007-1497422, Moeder is de NL 2006-1897190 Bertus Dieperink ten top! 

 Voor wie is deze laatste kanjer van Gerrit Nekkers.                                                                                                                             

                                                                                         

           

      

 


