
 

De ZLU Internetverkoop 2020. 

 
 

Beste sportvrienden,                                                                                                                                   
mede gedwongen door de corona perikelen heeft bestuur ZLU medio 2020 diverse partijen 
aangeschreven hoe het beste in deze rotte tijd een verkoop te realiseren was.                              
Er kwamen enkele reacties binnen waaronder ook van de Firma Herbots.                                        
Na uitvoerig overleg, toen nog achter de bestuurstafel, werd de verkoop aan de Fa. Herbots 
gegund.                                                                                                                                                        
Het vervolgtraject werd het aanschrijven van de benodigde schenkingen, door bestuur ZLU werd een 
lijst van ca. 75 liefhebbers opgesteld die een verzoek tot schenking zouden ontvangen.                              
De helft van de aangeschreven liefhebbers reageerde positief, waarvoor dan ook onze hartelijke 
dank. Zonder Uw steun kan de ZLU het huidige hoge peil inzake de organisatie niet blijven 
waarmaken. Ook waren er minder leuke geluiden, geen Sterrenshow maar wel een verkoop, geen 
kosten maar wel de kas spekken. Sportvrienden, op 2 plaatsen in het land heeft de ZLU ruim 1800 
manden opgeslagen., en wel In Rucphen en Geleen. Daar moet ook huur betaald worden, de 
verzekeringen van dit spul moet ook betaald worden, en ga zo maar door !! 



 

Herbots Imex bv organiseert op hun website www.herbots.be                                   
voor ZLU een veiling dewelke aanvangt op                                                                     

11 januari en loopt tot 21 januari 2021. 

Tevens kunt U deze verkoop volgen via de website van de ZLU: www.dezlu.nl         
In de 1e week van jan. 2021 wordt de verkooplijst ook geplaatst in het 

duivensportblad De Duif, en in Het Spoor der kampioenen. 

Het aanleveren van de duiven of ………… 

In de oude situatie brachten de liefhebbers die een duif schonken deze mee naar de 
feestavond van dr ZLU in de Rodahal te Kerkrade, helaas nu geen feestavond, dus wat nu ?? 

 

Alternatief vervoer, maar de ZLU koos zoals  ook voor het transport                                            
naar de losplaats voor het beste  duivenvervoer ! 



Ook hiervoor werden enkele duivenkoeriers benaderd in den lande, uiteindelijk werd 
“Duivendirect » Dienstverlening gespecialiseerd in de duivensport “  als ophaalkoerier voor de 
ZLU schenkingen in de arm genomen. 

 

Het ZLU vervoer staat als het beste bekend, dus ook hier voor deze prachtige schenkingen het beste 
vervoer dat mogelijk is. 

 

 

Esther Bultman van duivenkoeriersbedrijf Duiven Direct. 

Afgelopen dinsdag werden dan ook de schenkingen door het gehele land opgehaald.                                     
Een aantal duiven via Christ van der Linden, omgeving Midden Brabant , en een 2 tal Limburgse 
schenkingen  door Sandra Deckers, ZLU bestuursleden in hart en nieren. 



 

 

Het aanleveren van de geschonken duiven. 

Bij aankomst op de verzamelplaats werden de duiven voor zover nog niet gebeurt meteen geënt, om 
de mogelijke  eerste virussen meteen de nek om te draaien. 

 



De geschonken duiven op de verzamelplaats ! 

Afgelopen zaterdag werden de foto`s gemaakt, door de maatregelen in België inzake geen toelating 
van niet essentieel vervoer, moest de fotograaf  van Herbots naar Limburg komen.                           
Gewassen, geknipt en geschoren , dankzij Roy de Bresser en Mickel Roumans, om maar vooral een 
goede indruk te geven van de schenkingen door de Top liefhebbers uit Nederland en Duitsland.  

Tevens werden de duiven “geplukt “  in verband met het toesturen van enkele veertjes voor de 
geslachtsbepaling. Hopelijk geen fl….. in de ren !! 

 

De komende weken worden de foto`s verwerkt en de daarbij behorende teksten in orde gemaakt. 

De lijst van schenkingen voor de ZLU internetverkoop: 

1 Jelle Jellema Nijverdal 

2 Batenburg – v.d. Merwe  Klaaswaal 

3 Jan Polder Middelharnis 

4 G.Koopman Ermerveen 

5 Giel Janssens Epen 

6 Arjen van Amerongen Bunnik 

7 Ysbrand Kaptein Akersloot 

8 Marc Gielen Maasbree 

9 Comb. Verwey – De Haan  Mijdrecht 

10 Comb. Crombach – Trompetter Kerkrade – West 

11 Gebr. Hagens Achthuizen 

12 Fam. Jacobs Beek 

13 Gerard Schalkwijk Lopik 

14 Frederik Leliaert Aardenburg 

15 Jean-Marc Jacquemain Oupeye 



16 Philip Geerdink  Hoogerheide 

17 Martin de Poorter Sluis 

18 Freialdenhoven en Znn.  Aldenhoven ( DLD)  

19 Comb. B. Janssen & Co Bavel. 

20 Gerard Schellekens Riel 

21 Sandra Deckers Meers 

22 Jacky de Bruine Nieuwerkerk 

23 Hoefnagels – Beens Chaam 

24 Theo Daalmans Elsloo 

25 Pieter Woord Urk 

26 Wil Boonen Buggenum 

27 Harrie Kalter Ijsselmuiden 

28 Leo Martens Stein 

29 Wiel Gommans Egchel 

30 Smeets  -  Penris  Urmond 

31 Walter Verheij Hendrik Ido Ambacht 

32 Ruud Botterweck Mechelen 

33 Gebr. Maas & Zn Zundert 

34 J.W. van Gils Oosterhout 

35 A.P. Overwater Strijen 

36 Jeroen van Heumen Oss 

37 A. van Lieshout Valkenswaard 

38 Comb. Team Vollebregt Wassenaar 

Iedereen alvast van harte bedankt voor de steun en de werkzaamheden tot nu toe. 

Wordt zeer zeker  vervolgd. 

Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten. 


