Vlucht:

Roosendaal Jong J25

Winnaar Eredivisie:

A. Kat & Zn

Duif:

NL19-1550961

Datum:

22-06-2019

Vereniging:

p.v. Zaanstreek-Noord

Snelheid:

1273,592 m/m

Aantal duiven: 1507

Wind:

Noordoost

Aantal liefhebbers: 52

Winnaar Eerste divisie:

J. Siemons

Duif:

NL19-1551143

Snelheid:

1246,513 m/m

Vereniging:

p.v. Zaanstreek-Noord

Winnaar Eredivisie: A. Kat & Zn

Winnaar Eerste divisie: J. Siemons

Roosendaal, J25 22-06-2019

Roosendaal jong, het begin van het superieure weekeinde van Janus
en Jannes Kat.
Het mooiste weer van de wereld en al vroeg was bekend dat de jonge duiven er om 8 uur uit zouden
gaan. Gelost werd er met een noordoostenwindje dat later op de dag veranderde tot een behoorlijke
noordenwind. De jongen moesten er op hun eerste officiële vlucht van even over de 100 kilometer
dus behoorlijk aan trekken.
De winst gaat dit weekeinde meerdere malen naar Westzaan, waar het feest was bij Janus en Jannus
Kat leden van P.V. Zaanstreek-Noord, die zich zeker dit weekeinde superieur toonde op alle 3 de
vluchten.
De start van de jonge duivenvluchten levert hun dus een 1e en 4e prijs in de top 10 op. De 1e
aangekomen duif is de NL.19-961 de 30e getekende van de 59 ingezette jonge duiven, hun 2e
aangekomen duif prijkt als 10e getekende op hun lijst. De eerste wordt geconstateerd op 09.23.40
uur en maakt een snelheid van 1273.592 meter. Van de 59 gezette duiven draaien ze er 23 in de
prijzen 39%.
Janus en Jannus van harte gefeliciteerd.
Voor de 2e plaats gaan we naar Krommenie, naar Cor Kroon ook van P.V. Zaanstreek-Noord en hij zou
zo een beetje de evenknie blijken van Janus en Jannus Kat want ook hij levert deze week prima
prestaties. Hij begint met zijn 50e getekende en draait er 20 van de 64 in de lijst, goed 31 %
Ook lid van P.V. Zaanstreek-Noord is de Comb. Kramer-Hsu in Wormer zij pakken de 3e prijs,
beginnen met hun 23e getekende en met 11 van de 23 gezette duiven maken ze bijna 48%.
Jon Siemons uit Krommenie, lid van P.V. Zaanstreek-Noord wordt 5e, hij had er 66 in de korven
waarvan hij er 21 raak weet te draaien. Hij begint knap met zijn 2e getekende en zijn prijspercentage
ligt op bijna 32 %.
Dan weer naar Wormer waar Martijn en Marit Kramen de 6e plaats pakken. Ze hebben 58 duiven
mee, beginnen met hun 55e getekende en draaien er 20 raak, goed voor 34 %.
De 7e en 8e plaats zijn voor Aad Polderman uit Zaandam, lid bij P.V. Zaanstreek-Noord. Hij begint met
zijn 6e en 17e getekende. Aad speelt alleen maar jonge duiven en hoe ! 27 mee, 15 in de prijzen is
ruim 55 % en daarmee scoorde hij het hoogste prijspercentage in de top 10.
De afsluiter van de top 10 woont ook in Westzaan, Hugo Hauzendorfer lid van P.V. de Koerier. Hugo
had er 27 mee draait er 12 goed voor een prijspercentage van 44 %. Hij begint zijn serie met zijn 24e
en 17e getekende.
De eerste jonge duivenvlucht zit er op, het concours staat 32 minuten open en dat is niet verkeerd
voor de beginvlucht voor jonge duiven.
Nog even de verdeling 30 eerste prijsduiven in de Z.C.C.. P.V. de Koerier 2 duiven, P.V. de Postduif 5
duiven, P.V. BVZ 6 duiven en P.V. Zaanstreek-Noord 17 duiven

Attractie
Roosendaal J25
Eredivisie: D. Kaayk – plaats 24
Eerste divisie: J. Siemons – plaats 1

Volg onze Zaanse liefhebbers op facebook:
ZaanseDuivensport.nl

