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Op zaterdag 10 november j.l., heeft de Fondunie 2000 op traditionele wijze haar
prijswinnaars en kampioenen in Garderen gehuldigd. Het gros van de prijswinnaars en
kampioenen gaven acte de presence waarmee een ieder de waardering kreeg die hij of
zij afgelopen seizoen verdiende. Een podium vol (gratis) prijzen en een redelijk goed
gevulde zaal waren de ingrediënten voor een geslaagd feest.
Voorzitter Henk Wegh opende de feestavond en heette een ieder welkom. In 2012 kende de
Fondunie2000 ondanks de neergang van onze duivensport meer deelnemers en meer
duiven. Namens het ZLU-bestuur was de heer Franssen met echtgenote aanwezig, namens
het NPO-bestuur de heer Mackaay. Ook erevoorzitter Paul Fleming was met echtgenote
naast diverse andere genodigden en sponsoren aanwezig.
De kampioen aangewezen werd dit jaar Willem Mulderij uit Vinkenbuurt, een liefhebber uit
afdeling 10 met een geweldig seizoen op zowel de middag- als de ochtendlossing. Hij werd
immers tevens 1e onaangewezen en 1e aangewezen van de nieuwe Fondclub Fiante voor de
liefhebbers van afdelingen 8 t/m 11. De kampioen onaangewezen werd Jos Pepping uit
Egmond aan de Hoef. Jos speelt al jaren bij de kampioenen en heeft in 2012 het accent wat
meer naar de ZLU-vluchten verlegd. Dit heeft hem geen windeieren gelegd. Naast het
winnen van het onaangewezen kampioenschap wint Jos tevens de vlucht vanuit St. Vincent
en het Champions League kampioenschap. De beste duif dit jaar is van Gertjan Knoop uit
Est. Zijn ‘Contador’ wint knap 3 op 3. De diverse kampioenschappen en hoofdprijzen zijn ook
dit jaar weer mooi verspreid over de afdelingen. Naast de huldigingen van de diverse
kampioenen en prijswinnaars stond er een heerlijk buffet ter beschikking en aan het einde
van de avond eindigde een spectaculaire bonnenverkoop met een opbrengst van meer dan €
100 gemiddeld van met name liefhebbers uit eigen gelederen, een prachtig resultaat!
Leo Pronk uit Breezand is geen onbekende in de duivenwereld. In het verleden behaalde
resultaten bieden in Breezand wel degelijk garantie voor de toekomst. Zijn Internationale
Bordeaux-winnaar jaarlingen in 2008 bleef behouden en is vader van de winnaar van Pau in
de Fondunie dit jaar en een 6e Nationaal. Zijn stam overnachtduiven herbergt het bloed van
de bekende rassen Gebr. Kuypers, Sam de Jong, Van Wanroy en Van der Wegen. Vanaf
2006 geldt vervolgens het principe van natuurlijke selectie, de medicijnenpot werd voorgoed
vaarwel gezegd. Duiven die hier niet tegen bestand waren en zijn worden acuut verwijderd,
een doorlopende selectie. De allersterkste blijven hiermee over en op de absolute overvlucht
is dit dan ook noodzakelijk voor het behalen van topprestaties. Naast het
Keizerkampioenschap haalde Leo de volgende overige kampioenschappen in de Fondunie:
- 3e Champions League
- 3e Aangewezen Kampioen

-

2e Aangewezen Kampioen

De vluchtwinnaars zullen dit jaar nog extra in het zonnetje gezet worden tijdens de ZLUhuldiging in Kerkrade.
Vluchtwinnaars
Pau :
Leo Pronk, Breezand
Bordeaux :
Mike Peereboom, Amstelveen
Barcelona : Leo Rompelaar, Didam
St. Vincent : Jos Pepping, Egmond a/d Hoef
Marseille :
Comb. Van den Berg, Utrecht
Narbonne : Th. Burgers, Weurt
Perpignan : Arjan Beens, Genemuiden
Keizerkampioenschap
L.A. Pronk, Breezand
Champions League
1 J. Pepping, Egmond a/d Hoef
2 C.J. van der Laan, Castricum
3 L.A. Pronk, Breezand
4 Ysbr. Kaptein, Akersloot
5 G. van Tuyl, Hellouw
Super League
1 J. Doppenberg jr., Voorthuizen
2 W. Mulderij, Vinkenbuurt
3 G. Veerman, Volendam
4 E. van Aalten, Huissen
5 T. de Ruiter, Opijnen
Pyreneeëncup
1 G.A. Knoop, Est
2 N.C. Volkens, Bergen
3 Comb Aldus –Poulisse, Kerkdriel
4 Rigter-Copier, Amstelveen
5 J. Peters, Bemmel
Duifkampioenschap
1 G.J. Knoop, Est
2 Jan Hooymans, Kerkdriel
3 Gebr. Jacobs, Nes a/d Amstel
Jan Stern-bokaal (Barcelona)
Leo Rompelaar, Didam

