
Jan & Karen den Haan 
”Rovershol” 

Internationale ikoner med ’Verbart 46’ & ’Pieter Veenstra’ 
duer = garanter for success. 
 
Passionen for duer har altid været inspirationen for Jan og Karen den Haan fra den 
Hollandske by Honselersdijk I nærheden af Den Haag.  
 
Ekstremt venlige men også fulde af ambitioner har de bygget en koloni af duer 
op der kan vinder i store konkurrencer ikke blot fra  deres egen hjemmebase 

”Rovershol”, men også vinde udenfor Hollands grænser fra Kina til Amerika og fra Skandinavien til Sydafrika.  
 
Med deres ”Verbart 46” base i kombination med en gylden samling af original Pieter Veenstra avlere, er Jan 
og Karen klare til en ny ære i toppen af brevduesporten.  
 
Som gæst hos Jan og Karen den Haan får du altid en varm velkomst –internationale ikoner efter mange år med 
topresultater på det absolutte højeste niveau. Provencielle esduer og mange titler med en stærk base af ”Verbart 
46” skabte megen fuora i 80’erne, hvor Den Haan blodt var at finde i verden over, men Jan’s helbred blev dårligere 
og lægen rådede ham til, at kvitte duerne. Men Jan den Haan uden duer var INGEN mulighed  -  hvilken skam ville 
det ikke være, at afhænde en koloni af så højstandard.  
 
Men Jan og Karen den Haan fandt den perfekte konstruktioner på det fremtidige samarbejde, Jan som coach og Karen 
som slagpasser. Hun havde været en kærlig og omsorgsfuld hustru og mor til deres børn og nu da deres børn var 
blevet voksne kunne hun give sit moderinstinkt til de unge duer.  
 
På ”ROVERSHOLl” afsender Jan og Karen den Haan  derfor kun unger og derudover nok vigtigere finder de en stor 
udfordring i, at løfte andre slag op til et højere niveau med afkom fra deres eget slag.  
 
Jan og Karen den Haan blev igennem årene nogle af de mest imponerende og frygtede unge specialister over de 
sidste 20 år og mange NPO top positionerne blev vundet her i blandet andet 1. NPO Nanteuile – 2. NPO Morlincourt – 3 
& 8 NPO Morlincourt og meget meget mere.  
 
 I 2012 blev det igen til stor succes med ungeholdet og der blev nået nye højder kronet med 1e Champion combine og 
3e provencielle champion nominerede og 7e provencielle ikke nominerede af ca. 10.000 duer.  
Deres NL12-1537037 blev 8e provencielle Es-due unger. 
 
Lige så stolte er Jan og Karen over 2 originale Den Haan duer, hos Adrie Kors der igen blev solgt på PIPA sidste efterår 
for rekord priser. Disse redesøskende var ”DEMI” 1e Provencielle Boxtel 12.848 duer og 7 x top 10 i store 
konkurrencer og ”DYLANO” (3 x top 100 NPO vinder) disse er avlet af ”ROSK A BILLY” (100 % De klak) x ”SNOOPY” 
(original Pieter Veenstra).  
 
I Kina har Den Haan duerne et imponerende ry og er fantastiske populære, afkom af Den Haan duer gjorde det 
enestående i 2012 og vandt: 
 
      4. præmie Grand Prix Spring Changsha i provinsen Hunan (500 km) vundet af Cheng Leping 
      2. & 8. præmie final Zhangzou i provinsen Fujain (500 km) vundet af Zheng Zhenxia 
      1. & 3. præmie Zhangzhou i provinsen Fujain (500 km) vundet af Zheng Zhenxia 
      18. Grand Prix Zhanfzhou i provinsen Fujain (700 km) vundet af Zheng Zhenxia 
      2. præmie Shanwei i provinsen Guangdong (300 km) vundet af Li Zhashao 
      3. præmie Shanwei i  provinsen Guangdong (300 km) vundet af Hu Anfu 
      5.-22.-39.-52.-107. præmie Grand Prix Chengdue i provinsen Sichuan (420 km) 3,000 duer vundet af Lei Xiaofeng 
 
Mest imponerende var 1e & 5e præmie I finale I Guizhou Sencheng One Loft Race (500 km) i provinsen Guizhou med 
præmiepenge på 1.5 billion RMB omkring 130.000 Euro vundet af Jiang Rong. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den gyldne “VERBART base”   
Basen for deres success blev lagt tilbage I midten af 80’erne med indkøb af 30 duer, af de bedste Verbart linier 
direkte fra Krouwel-Pollmann.  
 
På dette tidspunkt ejede Jan og Karen allerede superhannen “ROVER” en superhan direkte efter ikonet “DE 46” fra 
Piet Verbart vinder af ikke mindre end 15 x 1e præmie og en af de mest legendariske sønner af “VESCHTER” x 
“WITPENNEKE” fra Jos de Klak. Fighteren ”ROVER” var placeret i en separat sektion og han var parret med 3 hunner 
på samme tid på Rovershol, som slaget hos Jan og Karen hedder. Ikke meget senere kom også en hun ”FREULE” til 
Den Haan en datter af ”De 46”. 
 
For at opnå få det helt rigtige krydsningsmateriale gik turen hereafter til Bertie Camphuis hvor en runde æg blev 
hentet bl.a. en helbror til den berømte ”Famous 05” (1. Nat. ES-due middle distance WHZB 1981).  
 
Igen blev dette en stridbar due og derfor fik den tilnavnet “RODE SLOPER” (røde slagsbror).  

 
Slagets absolutte topavler er ”PROVO” avlet direkte efter den 
legendariske ”811” fra Krouwel-Pollmann, en af de bedste sønner 
direkte fra “DE 46”.  
 
Moderen var direkte fra Brdr. Janssen i Arendonk en hun avlet fra 
”BLAUWE VAN 69” x ”DUIFKE van de SCHONENTAFEL”. 
 
Et hele regiment af børn og børnebørn efter ”PROVO” har erobret 
duesporten med blodlinier fra legendariske duer fra fortiden.  
 
 

 
Her er et udpluk af børn- og børnebørns natioanel og internationale resultater: 
 

 ”Asterix” (Comb. den Haan); 1. prov. ES-due Sydholland 

 ”Sander” (Comb. den Haan); 1. Moeskroen 25.000 duer 

 ”See you Later” (Comb. den Haan); 1. Orleans 8.440 duer 

 ”Bernard” (Comb. den Haan); 1. LF Bernard 5.513 duer 

 ”Bonaparte” (Comb. den Haan); 1. Ruffec 3.581 duer 

 ”Sweetness” (Comb. den Haan); 2. Chantilly 13.553 duer, 3. bedste due  International Eijerkamp 
competition 

 ”Ufo” (Comb. den Haan); 2. Creil 20.254 duer 

 ”Roxanne” (Comb. den Haan); 2. Peronne 20.299 duer 

 ”Pinocchio” (Comb. den Haan); 5. Nationale ES-due 1998     

 ”Autodoffer”  (Bertus Camphuis); 1. Chimay 2.391 duer, 1. Etampes 2.423 duer, 2. Etampes 6.776 duer 
(vinder af en bil)  

 ”Brother Autodoffer” (Bertus Camphuis); 2. Chimay 2.391 duer, 2. PS Maxence 3.553 duer, 2. PS 
Maxence 7.428 duer 

 ”Golden Boy” (Bertus Camphuis); 1. Nat. Orleans 10.940 duer 

 ”Joyrider” (Hans Eijerkamp & Sønner); 1. Houdeng 2.305 d, 1. Minderhout 1.546 d, 3. St. Ghislain 4.993 
duer. 

 ”Sister Joyrider” (Hans Eijerkamp & Sønner); 1. Minderhout 3.590 duer, 2. Hannut 6.585 duer 

 ”Mister Loverman” (Hans Eijerkamp & Sønner); 1. Nat. racing cock WHZB 2000, 1. Duffel  8.053 duer, 1. 
St. Ghislain 2.525 duer, 1. PS Maxence 1.127 duer, 2. St. Ghislain 4.556 duer, 2. St. Ghislain 4.362 duer 

 ”Loverboy” (Harm Vredeveld); 1.World champion unger Versele Laga 1996, 1. Houdeng 4.327 duer, 2. 
Hannut 6.585 duer, 3. Hasselt 6.828 duer, 3. Hannut 5.807 duer,  

 ”Game Boy” (Harm Vredeveld); 2. Nat. unger ES-due WHZB 2001 

 ”Bandit Queen” (Harm Vredeveld); 1. Nat. unger ES-due WHZB 2001, 1. Nat. unger WHZB 2001 

 ”Garfield” (Freek Wagenaar); 1. World champion unger Versele Laga 1997, 1. Chimay 3.784 duer, 1. 
Lommel 3.590 duer, 1. Etampes 1.136 duer 

 Coffa & Son (NL); 1. Argenton 24.000 duer 

 Gerard Boesveld (NL); 1. Nat. NPO Troyes 10.378 duer, 2. Heverlee 6.973 duer 

 ”First Lady” (Techavichian Thailand); 1. Chunporn (317 km) 

 Herman Beverdam (NL); 1. ES-due LD Club Twente 

 Rob v.d. Bijl (NL); 1. semi prov. ES-due mellemdistance, 5. NPO Etampes 5.858 duer 

 Mike Page (Engeland); med børnebørn af ”Provo” vinder af 19 x 1e præmie. 
 
 
 
 
 



 
 

Den gamle base er bevaret. 
En af  nytidens avlere er NL06-1788793 ”DE CLOWN”, superavler af den gamle  
“VERBART46” linie. 
 
Far til ”STOUT HAANTJE” 
      1. Nat. unger NPO 
      2. Nat. unge ES-due Best of Best 2008 
      6. Nat. ES-due WHZB  August 2008 
      5. Morlincourt 12.826 duer 
      8. St. Quentin 14.229 duer 
 

 
“DE CLOWN” er ligeledes bedstefar til 1. NPO Morlincourt – 14.741 duer og af præcist samme blodlinier, som findes I 
avleren NL07-1740674 “4 Fun” – ”4 Fun” har gjort det fremragende i avlen og er far til bl.a. 1. Morlincourt 471 
duer, og 2. NPO 5.995 duer. 
 
Børnebørn til bade “ROVER” og “PROVO” de 2 basishanner er NL-03-1031200 ”LOVERBEAU”, der har avlet flere 
forskellige topflyvere heri blandet ”XIAOLING TONG” - 1. prov. ES-due 12.215 duer 
 
Produktet af nevø x niece til ”PROVO” er avlshunnen NL06-2137494 ”SOLITAIRE” – hendes mor er ”RENATE” en hun 
som selv har vundet 1 x 1., 2 x 2., 1 x 3., 4 x 4. & 3 x 5. præmier.  
 
Disse top gener er givet videre til nye generationer af avleren “SOLITAIRE” der har avlet vindere, som bl.a.  
      1. Strombeek 3.435 duer 
      2. Strombeek 3.079 duer 
      3. Pommeroeul 2.674 duer 
      4. Morlincourt 1.064 duer 
      37. NPO Nanteuil 5.334 duer 
      84. NPO Nanteuil 6.936 duer   
 

Ny stjerne på avlsslaget af den fantastiske “PROVO” linie er NL07-
1731050 ”JEAN” der har avlet stjernen ”‘VENI VIDI VICI” – der var NPO 
vinder fra Nanteuil foran 7.789 duer. 
 
“JEAN” er avlet efter et barnebarn af “ROOIE SLOPER” og ”ROVER”  
 
En helbroder til “JEAN” har avlet fremragende I Rumænien hvor 
denne er far til : 
      1. Nat.ES-due Rumænien 
      5. Nat. (600 km) – 2.800 duer 
      6. Nat. (600 km) – 1.200 duer 
      7. Nat. (630 km) – 1.700 b. 
 

Super Pieter Veenstra samling hos Karen & Jan den Haan 
At agere er, at være forudseende er mottoet hos Jan og Karen den Haan i deres 
søgen efter unike topduer til deres i forvejen høje kvalitet af duer. Længe før den 
Hollandske superstjerne Pieter Veenstra solgte alle sine duer på en rekord auktion 
hos PIPA lykkedes det Jan og Karen, at købe en speciel eksklusiv samling af 60 
duer hos Pieter og Gea Veenstra.  
 

En samling af duer, som ikke ses mangen til er tilstede her på “ROVERHOL” 

 
 
 

Børn af “MISTER BLUE” – 1. og 3. Nationale ES-due WHZB og basishan hos Pieter Veenstra. 
Børn af “GOLDEN WING” – vinder af 8 x1e præmie. 
Bror og søster til “ARMANI” – 7. Natinale ES-due allround 2009. 
Indavl omkring “SISSY” - 1. Nat. Kapflyvningshun WHZB 2009. 
Børn af “MISS WONDER” – 6. Og 19. NPO vinder og helsøster til “MR. BLUE” 
Datter af “SPARTACUS”- 8. Nat. racing han WHZB 2006 & vinder af 4 x 1. præmie.  
 
 
 
 
 



I deres første år på avlsslaget på “ROVERHOL” har Veenstra duerne allerede vist sit store potentiale i avlen. En 
direkte Veenstra han  ”SALINERO” fra 2003 har allerede vist sit enorm høje kvalitet i avlen idet han har avlet 1. 
Nationale ES-due unger 2008 – “LEEUWENHART” bl.a. derfor var Jan og Karen aldrig I tvivl om, at deres investering I 
Veenstra duerne ville kunne betale sig.  
 
NL03-1647867 ”SALINERO” er barnebarn til “KLEINE DIRK”  
 
Han er også far til ‘832/08’ 
      2. Strombeek – 3.524 duer 
      2. St.Quentin – 2.751 duer 
      3. Moeskroen – 6.170 duer 
      4. St.Quentin – 14.229 duer 
 
 
 
 

 
 En super krydsning mellem linierne fra Veenstra x Den Haan er NL05-1298498 
“JACKPOT” hvis far ”DELIGHT” (Original Veenstra & barnebarn til ”BRANCO” hos 
Koopmann og ”KANNIBAAL” fra Van Dyck) og hvis mor er ”SANNE” (dobbelt barnebarn 
af ”ROVER”).  
 
 
 
 

 
”JACKPOT” er en avlere af vindere og har avlet bl.a. 
 

8. NPO Ablis 6.406 duer 
       38. NPO Ablis 15.028 duer 
       3. Harchies 4.764 duer 
       4. St. Quentin 11.700 duer 
       7. Peronne 1.285 duer (20. – 33.388 duer) 
       8. Peronne – 3.511 duer (46. – 29.149 duer) 
 
Udover den enorme inflydelse duerne fra Pieter Veenstra har fået har også duerne fra det belgiske sprint monster 
Heremans-Ceusters været meget betydende for Jan and Karen den Haan. Via Hans & Evert-Jan Eijerkamp er der bla. 
Komme afkom af linierne “EURO” og “SPINNEKE” x “ROSSI” kom til – via Adrie Kors kom bl.a. et barnebarn af ”DEN 
OLYMPIADE” – men også direkte børn fra den berømte avler ”EURO LADY” måske den bedste datter fra ”EURO”. 
 
Jan og Karen den Haan er sportgsfæller med stor success og er en garant for succes. De huser det legendariske blod 
fra ”VERBART 46” og i kombination med verdens mest moderne blod fra Pieter Veenstra gør dette slaget 
”ROVERSHOL” til en af den internatinale brevduesports mest anerkendte slag og med Jan og Karen entusiasme vil en 
ny perlerække af topduer blive fremavlet.   
 

Efterskrift: 
De danske brevdueforeninger afholder auktioner over ca. 30 unger direkte fra dette superslag i forbindelse med 
repræsentantskabsmødet 2. februar – duerne vil ligeledes være sat på preauktion på Ddbs auktionsside inden 

selve auktionen. 

 

 


