
Joop Groenen (Ooij bij Nijmegen, NL) grossiert al decennia
lang in kampioenschappen op regionaal en landelijk niveau
Reeds decennia lang presteert Joop op het allerhoogste niveau. Vooral de laatste 15 jaar staat er geen maat meer op.
Kettinguitslagen en vele kampioenschappen bewijzen jaarlijks dat hij behoort tot de absolute landelijke top

Ellen en Joop Groenen

Reeds van kinds af aan zit de 67-jarige Joop tussen de duiven. Een opgevangen Belgische duif in 1962 bleek de opstap van
een glansrijke carrière in de duivensport. Deze opvanger bleek eigendom te zijn van de meest beroemde duivenliefhebbers
aller tijden namelijk de Gebr. Janssen uit Arendonk. Met nazaten uit deze duif wist Joop het Nationaal jeugdkampioenschap
binnen te halen. Een mooiere stimulans kun je als beginnend liefhebber natuurlijk niet hebben. Hierna is Joop eigenlijk altijd
succesvol geweest als duivenliefhebber maar vooral de laatste 15 jaar staat er geen maat meer op zijn spel. Kettinguitslagen
aan de lopende band bewijzen dit jaarlijks. Enkele mooie voorbeelden van de laatste 2 jaar hiervan zijn:

St Quentin 292 km 1.314 d.: 1-3-8-9-27-34-36-53-56-58-61-80-85-89-91-etc. (24/25) 

Isnes      173 km 2.796 d.: 7-16-22-33-36-38-60-63-78-80-83-etc. (31/41) 

Feluy      190 km 2.588 d.: 7-8-13-18-19-20-67-72-80-81-etc. (27/36) 

Quievrain  225 km 1.259 d.: 9-10-11-14-26-28-46-47-49-67-71-73-etc. (19/27) 

Sezanne    384 km 1.328 d.: 3-4-5-8-13-14-37-57-58-59-82-etc. (17/30) 

Soissons   325 km 1.297 d.: 2-7-11-12-30-31-57-68-108-113-117-etc. (15/22) 

Laon       296 km   776 d.: 4-5-13-14-31-32-etc. (8/10) 

Feluy      190 km 1.884 d.: 4-5-9-13-14-18-20-28-35-41-48-49-50-51-etc. (32/51) 

Feluy      190 km   759 d.: 5-6-12-14-15-48-50-65-72-76-etc. (15/17) 

St Quentin 292 km 1.482 d.: 4-16-17-18-22-23-25-42-44-45-54-etc. (27/44) 

Isnes      173 km   742 d.: 1-2-10-11-12-13-14-15-25-42-72-73-74-etc. (15/17) 

Duffel     135 km 2.356 d.: 12-13-16-51-53-54-55-57-58-61-62-64-67-70-etc. (26/35) 

Moeskroen  226 km 1.052 d.: 1-7-50-51-53-56-etc. (10/20) 

Quievrain  225 km 2.538 d.: 4-9-32-35-36-39-40-48-61-69-124-125-etc. (29/44) 

St Quentin 292 km 1.493 d.: 2-3-13-16-30-67-83-101-113-124-147-etc. (17/34) 

Quievrain  225 km   920 d.: 3-5-6-61-62-etc. (6/10)

Kampioenschappen op regionaal en landelijk niveau zijn er dan ook talrijk. zo werd Joop in de laatste 15 jaar 9x 1e, 3x 2e, 2x
3e en 1x 4e generaal snelheid van Afdeling 8 Regio 4 met +/_ 1000 leden. In Afdeling 8 (2200 leden) werd hij in 2015:

9e jonge duiven onaangewezen 

2e natoer aangewezen 

5e generaal snelheid onaangewezen 

3e generaal snelheid aangewezen 

7e generaal asduif kampioen met de NL13-1930520 (17 prijzen)

Op Nationaal niveau werden in 2015 o.a. de volgende kampioenschappen binnengehaald:

 7e natoer onaangewezen 

29e natoer aangewezen 

12e midfond onaangewezen 

16e midfond aangewezen 

28e duifkampioen midfond (NL13-1930520) 

85e duifkampioen midfond (NL12-1367050) 



87e duifkampioen midfond (NL12-1367010) 

98e duifkampioen natoer  (NL14-1728236) 

14e beste asduivin WHZB/TBOTB (NL13-1930520) 

Stamopbouw
Zoals reeds geschreven is de basis van het hok gelegd door een opvanger van de Gebr. Janssen uit Arendonk. Gezien de
enorme successen die deze duif bracht was de liefde voor het Janssen-ras geboren. Voor versterking werd er in de jaren zestig
en zeventig gezocht naar liefhebbers die met de Janssen-duiven furore maakten. Zo kwam Joop uit bij Wout Smeulders
(Nuenen, NL) en Dr. Linssen (Helmond, NL). Beiden liefhebbers behoorden in die tijd tot de landelijke top. Ook wist hij beslag
te leggen op een kleindochter van de in die tijd bekende Lieveling van Nic. Janssen (Gronsveld, NL). Uit deze duiven werd in
1991 Jordan geboren. Jordan werd in 1993 asduif van Nederland en ontpopte zich hierna tot een begenadigd kweker.
Ontelbare kampioenen zijn geboren uit deze doffer en zijn nazaten. Gekoppeld aan wederom een Janssen-duif (uit de lijn van
de Oude Merckx) werd de President geboren. De President was net zoals zijn vader ook een topper op de vluchten (o.a. vier
1e prijzen tegen duizenden duiven) en daarna van grote waarde als kweker. Kruisingen van Jordan en De President brachten
Joop aan de landelijke top. De laatste jaren zijn met succes de Heremans-duiven ingekruist. Zijn goede vriend Marco van
Slooten (Laren, NL) heeft deze Heremans-duiven gehaald bij Willem de Bruin (Reeuwijk, NL). Ieder jaar komen er uit deze
duiven een 30-tal naar Joop om deze eerst uit te testen op de vluchten. Ook een enkele inbreng van Frans Rutten (Horst, NL)
en Ralf Swidurski (Essen, DL) voldoen prima en beide liefhebbers zijn ook zeer geslaagd met duiven van Joop. Als laatste is
daar nog een duivin van G.& S. Verkerk (Reeuwijk, NL) uit de lijn van hun Olympic Ronaldo x Olympic Survivor die o.a. moeder
is van 2 doffers die naast eerst formidabel gevlogen te hebben nu hun waarde op het kweekhok meer dan bewijzen.

Huidige Toppers
In 2015 werd er gestart met 18 koppels op dubbel weduwschap. Wanneer een doffer of duivin echte topprestaties levert wordt
de desbetreffende partner niet meer gespeeld. Verder beschikt Joop jaarlijks voor aanvang van het seizoen over een 50
jongen. Het aantal kweekkoppels ligt gemiddeld rond de 16 koppels. Om met deze aantallen toch de hierboven genoemde
uitslagen op papier te zetten moet men beschikken over een stam duiven die wekelijks in staat is de absolute kop te pakken op
de vluchten. Enkele van deze duiven wil ik hieronder graag aan u voorstellen.

The Wondergirls
The wondergirls, bestaande uit de NL12-1367046 Alida en de NL12-1367047 Ellen hebben de laatste jaren een belangrijke
stempel gedrukt op de kolonie van Joop. Beiden hebben als moeder een kleindochter van de Jordan die in 1993 asduif van
Nederland was. De vader van de wondergirls is Harry. Deze doffer werd aangekocht op de totale verkoop van de combinatie
van Rijn-Meeder (de Lier, NL). De moeder van Harry is uit de lijnen van de President en de vader van Harry komt uit de zeer
bekende lijn 483 en 484 van Jan Ouwerkerk (Lekkerkerk, NL). Hier kunt u de volledige afstamming van Harry bekijken.
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Alida werd als jong 9 maal gespeeld en won hierop even zoveel prijzen waaronder:



2e Duffel          2.227 duiven 

6e Peronne         2.676 duiven 

6e Wolvertem       2.443 duiven 

9e Mantes la Jolie 1.844 duiven 

8e Epehy           1.567 duiven

In de landelijke competities werd zij o.a.:

 2e nat. asduif jong TBOTB 

10e nat. asduif jong WHZB 

20e nat. asduif jong NPO 

 2e asduif jong afdeling 8 

 1e asduif jong regio 4

Inmiddels is Alida moeder van de NL15-796 die een 14e Feluy (1.884 d.), 15e Asse-Zellik (2.703 d.) en een 34e Tongeren
(3.216 d.) vloog. Indien u interesse heeft in de volledige afstamming van Alida kunt u hier klikken.

Ook Ellen werd als jong 9 maal gespeeld en won evenals haar zus Alida 9 vroege prijzen waaronder:

 4e Mantes la Jolie 1.844 duiven 

15e Peronne         3.048 duiven 

29e Peronne         2.676 duiven 

 9e Morlincourt       827 duiven 

91e Duffel          6.189 duiven

Hiermee werd zij gekroond tot:

11e nat. asduif jong NPO 

15e nat. asduif jong WHZB 

24e nat. asduif jong TBOTB 

 8e asduif jong afdeling 8 

 2e asduif jong regio 4

Op haar beurt is Ellen inmiddels moeder van de NL14-176 die een 1e won van Quievrain van 2.952 duiven (tevens snelste
11.972 d.). Kijk hier naar de pedigree van Ellen.

NL12-1367082 Floor
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Floor is opnieuw een bewijs van de geweldige kweekwaarde van de President en Jordan. De vader van Floor de NL08-347 is
een kleinzoon van de President. Deze NL08-347 is o.a. een broer van de 1e asduif vitesse afdeling 8 en 1e asduif vitesse kring
Nijmegen. De moeder van Floor is Fabien en is een kleindochter van Jordan. Fabien was in 2005 de 9e nat. asduif jong
NPO. Voor de volledige afstamming van Floor kunt u hier klikken. Floor zelf was in 2012 22e nat. asduif jong NPO en in 2013
5e asduif natoer afdeling 8. Enkele mooie prestaties van haar zijn:

 7e Duffel          7.091 duiven 

 1e Mantes la Jolie   707 duiven 

 7e Peronne         2.676 duiven 

 7e Wolvertem       2.443 duiven 

24e Wolvertem       6.865 duiven

NL13-1930520 Dafne
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Een van de beste bewijzen van de succesvolle inbreng van de Heremans- en Verkerk-duiven is ongetwijfeld Dafne. Deze duivin
vloog de laatste jaren een karrenvracht aan kampioenschappen bijeen. In 2014 werd zij als jaarling reeds 7e asduif vitesse van
de kring Nijmegen. In 2015 deed zij het als volgt:

 1e asduif midfond kring Nijmegen 

 7e asduif natoer kring Nijmegen 

 1e asduif totaal kring Nijmegen 

 3e asduif midfond regio 4 

15e asduif natoer regio 4 

 2e asduif totaal regio 4 

 7e asduif totaal afdeling 8 

14e asduif duivinnen WHZB/TBOTB 

28e asduif midfond NPO

Enkel mooie prestaties van haar zijn:

 9e St. Quentin    4.060 duiven 

 3e St. Quentin    1.314 duiven 

18e Feluy          6.770 duiven 

 4e Sezanne        1.328 duiven 

12e Chalons en Ch. 2.830 duiven

De vader van Dafne is een zoon van superkweker Michael x Favoriet. De Favoriet is een dochter van Olympic Ronaldo en
Olympic Survivor van G. & S. Verkerk. Deze Favoriet is inmiddels moeder van:

 1e Moeskroen       2.321 duiven 

 2e Bourges         1.909 duiven 

 5e Mantes la Jolie 1.100 duiven 

 8e Blois           1.046 duiven 

 8e Chateauroux       836 duiven 



11e Orleans         1.775 duiven 

15e Bourges           913 duiven

De moeder van Dafne is Miss Bond en komt rechtstreeks uit de Heremans-duiven via Willem de Bruijn. Miss Bond is o.a. een
zus van de 98e nat. asduif natoer 2015 en de 8e Soissons teletekst van 14.630 duiven. Hier kun je de volledige afstamming
van Dafne bewonderen.

NL12-1367070

Deze schitterende blauwbanddoffer wint o.a. een 3e teletekst op Nanteuil la Houdouin van 16.831 duiven. Dat hij hiermee niet
aan zijn proefstuk toe was blijkt wel uit enkele van zijn onderstaande prestaties:

 3e Nanteuil    4.720 duiven 

 3e Morlincourt   827 duiven 

 7e Gien        1.194 duiven 

16e Lessines    2.661 duiven 

19e Feluy       2.971 duiven

Hiermee werd hij o.a. 1e asduif midfond in 2014. De NL12-070 is een zoon van Frans die komt van het mirakelhok van Frans
Rutten. Broers van de Frans wonnen bij Frans Rutten ontelbare kopprijzen. De moeder van de NL12-070 is Emily. Emily is een
prima voorbeeld van de succesvolle uitwisselingen tussen Joop en Frans Rutten. Emily is namelijk grootmoeder van de NL13-
1468813 die bij Frans 1e nat. asduif natoer WHZB werd. Indien nieuwsgierig naar de afstamming van de NL12-1367070 klik
dan hier.

 

Inzet en passie
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Ook dit jaar zal Joop weer op het podium staan bij de prijsuitreiking van de nationale kampioenen. De hierboven genoemde
duiven is dan ook niet meer dan een afspiegeling van de vele toppers die op dit hok aanwezig zijn. Ook op andere hokken
worden prima prestaties geleverd met hun duiven getuige de vele referenties die Joop en Ellen jaarlijks mogen
ontvangen. Indien u geïnteresseerd bent in de referentielijst kunt u hier klikken. Joop is een ambitieuze en accurate liefhebber
die niets aan het toeval overlaat. Met inzet en passie beoefent hij de duivensport. Altijd op zoek naar beter, niet alleen qua
duiven maar ook met alles wat te maken heeft met de duivensport. Dat dit een grote fysieke inspanning vergt moge duidelijk
zijn en het is dan ook jammer dat zijn vrouw Ellen om gezondheidsredenen heeft moeten afhaken bij de verzorging. Deze
verzorging ging haar goed af en vooral bij de jonge duiven was haar inbreng groot. Ondanks dit gemis lukt het Joop ieder jaar
weer opnieuw prestaties neer te zetten waar met ontzag over gesproken wordt. Opnieuw wordt hier maar weer eens bewezen
dat inzet en passie, gecombineerd met kwaliteitsduiven een garantie is voor succes.
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