Vlucht:

Pt.St. Maxence F33

Winnaar Eredivisie:

M. & M. Kramer

Duif:

NL19-1549520

Datum:

16-8-2019

Vereniging:

p.v. Zaanstreek-Noord

Snelheid:

1694,453 m/m

Aantal duiven: 577

Wind:

Zuidwest

Aantal liefhebbers: 29

Winnaar Eerste divisie:

J. Siemons

Duif:

NL19-1551132

Snelheid:

1672,581 m/m

Vereniging:

p.v. Zaanstreek-Noord

Winnaar Eredivisie: M. & M. Kramer

Winnaar Eerste divisie:
J. Siemons

Pt.St. Maxence, 16-8-2019

Zegereeks Martijn en Marit kramer zet zich voort.
Pont St. Maxence, een verstandige beslissing van de afdeling 6 om de inkorving op donderdag te
handhaven en verstandig en opmerkelijk om te concoursen op vrijdag. Het zal menigeen een
snipperdag gekost hebben. Maar het mooie van deze beslissingen was dat we een uitstekend
concours hadden. De Z.C.C. had 577 duiven op de losplaats staan, duidelijk is dat de jonge
duivenvluchten veren gekost hebben dit seizoen.
Martijn en Marit Kramer uit Wormer, lid van P.V. Zaanstreek-Noord, hadden 29 duiven mee waarvan
ze er knap 15 in de prijzen draaien, knap omdat je kunt constateren dat niet heel veel liefhebbers op
deze snelle vluchten hoge prijspercentages weten te verwezenlijken. Het was 12.53.53 uur toen hun
NL.19-520 over de plank wipte in Wormer en daarmee de 1e prijs in onze mooie Z.C.C. wist vast te
leggen. Saillant detail is dat deze “520”ook de snelste duif van de gehele afdeling 6 is. De “520” had
de ca. 387 kilometer met een snelheid van 1694.452 meter per minuut af te leggen, bijna 102
kilometer per uur. Het was hun 8e getekende en ze maken een prijspercentage van bijna 52 %.
Martijn en Marit gefeliciteerd met deze spraakmakende overwinning.
Voor de 2e en 3e plaats gaan we op bijna dezelfde afstand maar dan in Wormerveer naar Jan en Joke
Kaman, lid van P.V. de Postduif. Jan en Joke hadden er 5 mee en draaien er 33 in de prijzen, een
uitstekend prijspercentage van 66 %. Ze beginnen met hun 35e en 40e getekende.
In het noorden van Wormerveer woont Pascal Jongsma die ze ook in een prima conditie heeft zitten,
Pascal, lid van P.V. Zaanstreek-Noord heeft er 2 binnen de top 10 te weten de 4e en 10e prijs en dat
zijn respectievelijk zijn 17e en 7e getekende. Hij draait van de 26 ingezette duiven in de prijzen 23 %
Dan dalen we af naar Assendelft, specifieker naar Marcel Kroon, lid van p.v. Zaanstreek-Noord die de
5e plaats in de Z.C.C. pakt, hij doet dat met zijn 33e getekende en van de 40 jongen hebben er 7 prijs
bijna 18 %
Terug naar het erf van de 1e prijswinnaars, waar ook het hok van team Kramer-Hsu staat, ook lid van
P.V. Zaanstreek-Noord. Met deze duiven pakken ze de 6e plaats met hun 10e getekende. Ingezet 15
duiven 10 prijzen en het mooiste prijspercentage in de top 10 te weten 67%
Voor de 7e en 8e prijs gaan we naar een van de meest westelijke aankomstplaatsen in de Z.C.C. naar
Jon Siemons, lid van P.V. Zaanstreek-Noord in Krommenie. Ook Jon heeft zijn jongen uitstekend in
orde hij begint met zijn 8e en 14e getekende en met 36 duiven mee draait hij 12 prijzen goed 33 %
De afsluitende liefhebber in de top 10 is Richard Faber uit Westzaan, lid van P.V. Zaanstreek-Noord
hij begint met zijn 14e getekende en draait 3 prijzen van de 22 duiven 14 %.
Verdeling 1e 30 prijsduiven in de Zaanse Concours Commissie:
P.V. de Koerier 2 stuks, P.V. BVZ 3 stuks, P.V. de Postduif 11 stuks en P.V. Zaanstreek-Noord 14 stuks

Attractie
F33
Eredivisie: Comb. Jansen-Smit (Veni Vidi Vici) –
plaats 12
Eerste divisie: M. Kruithof – plaats 8

Volg onze Zaanse liefhebbers op facebook:
ZaanseDuivensport.nl

