Vlucht:

Cahors A30

Winnaar:

F.S. Kramer

Duif:

NL18-1770887

Datum:

29-7-2019

Vereniging:

p.v. Zaanstreek-Noord

Snelheid:

1169,269 m/m

Aantal duiven: 116

Wind:

Variabel

Aantal liefhebbers: 11

Winnaar:
F.S. Kramer – vnlr. Cees Ouwehand, Fred Kramer en Gerrit Neijzing

Cahors, 29-7-2019

Cahors, winst voor Fred Kramer Wormer
De titel dekt in dit geval niet helemaal de lading, want onder de naam Fred Kramer wordt gevlogen
maar achter die naam zit het tweemanschap Fred Kramer en Cees Ouwehand. De mannen zijn al
jaren bevriend en evenzo vliegen ze al zolang samen. En daarbij hebben ze aansprekende titels op
hun naam staan, eerder als dagfondspecialisten en nu alweer jaren als de te kloppen mannen op de
overnachtfond.
Tot dit seizoen dan. Eerst werd Cees Ouwehand door ernstige ziekte gemaand wat rustiger aan te
doen, maar op moment kon Fred de kolonie bestieren totdat Fred ook heel ernstig ziek werd.
Doormiddel van een van hun protegés Gerrit Neijzing uit Zaandam konden de mannen toch hun
duiven begeleiden, hoewel, begrijpelijk het wel een paar tandjes lager geschakeld werd en er voor
minder vluchten gekozen moest worden. Maar ze zijn het niet verleerd en dat blijkt weer op de
afgelopen week vervlogen Cahors.
Nu verdienen de overnachtfondvluchten vanwege hun zwaarte dit jaar niet de grootste
schoonheidsprijs, maar er wordt wel duidelijk dat concoursen gewonnen worden door de grootste
getalenteerde krachtpatsers. Cahors ging door de weersomstandigheden een paar dagen later los,
schijnbaar geen probleem voor de overnachtfondduiven die toch al gewend zijn een paar dagen
langer in de manden te zitten dan hun collegae van de andere disciplines.
De eerste in de Z.C.C. viel dit keer dus weer in Wormer bij Fred kramer, lid van P.V. ZaanstreekNoord, die er 43 ingekorfd had, zijn 1e duif arriveerde om 21.18.25 uur, het was zijn 3e getekende die
de afstand van 959.977 kilometer met een snelheid van 1138.203 meter per minuut had afgelegd.
Het zou niet bij die 1e prijs blijven want de mannen hadden ze goed zitten en verdiende in de top 10
ook de plaatsen 3, 4, 6 en 7 en dat deden ze met respectievelijk hun 19e, 16e, 40e en 32e getekende.
Van de 43 duiven die ze mee hadden draaien ze er 11 in de prijzen.
Fred en Cees, van harte gefeliciteerd met deze overwinning.
De 2e en 9e plaats hebben hun hok in Wormerveer en als eigenaar René Koeman-Kok, lid van P.V.de
Koerier die ook vrijwel elke overnachtfondvlucht van voren weet te pakken, ditmaal begint hij met
zijn 4e en 5e getekende. 10 mee, 3 prijzen.
Dan gaan we naar een van de weinige dames in onze Zaanse Duivensport, die zich inmiddels al
meerdere malen in de kijker heeft gespeeld en een goed voorbeeld voor vrouwen die mogelijk een
leuke hobby zoeken en door haar geënthousiasmeerd kunnen worden. LET OP; mannen en vrouwen,
An van de peppel uit Wormer lid van P.V. Zaanstreek-Noord, maakt overduidelijk dat de winst en de
successen in de duivensport echt niet alleen voor mannen weggelegd zijn. Na diverse 1e prijzen is het
nu de 5e plaats in de top 10 en ze begint heel knap met haar 1e getekende.
Op de 8e plaats de combinatie Rob Swart en Cees Gruys uit Zaandam, ook lid van P.V. ZaanstreekNoord.
Deze twee mannen hadden 11 duiven mee, beginnen met hun 9e getekende en draaien er 3 in de
prijzen.
Afsluiter in de top 10, ook op de 10e plaats is oud agrariër Gerben Haytema die iedere keer maar met
een paar duifjes mee doet. Ook Gerben is lid van Zaanstreek-Noord en hij weet als enige een
prijspercentage boven de 50% prijs te draaien deze reis. Hij heeft er 3 mee, draait 2 prijzen een
mooie 66,6 %

Attractie
Cahors A30
Winnaar: R. Koeman-Kok – plaats 2
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