Vlucht:

Blois E29

Winnaar Eredivisie:

Comb. Kuiper

Duif:

NL19-1552401

Datum:

18-07-2020

Vereniging:

p.v. De Postduif

Snelheid:

1335,227 m/m

Aantal duiven: 662

Wind:

Zuidwest

Aantal liefhebbers: 40

Winnaar Eerste divisie:

Damian Kaman

Duif:

NL18-1771810

Snelheid:

1298,569 m/m

Vereniging:

p.v. De Postduif

Winnaar Eredivisie: Comb. Kuiper

Winnaar Eerste divisie: Damian Kaman

Blois, E29, 18-07-2020

Combinatie Kuiper bekroond goede seizoenstart met zege op Blois
De tweede fondvlucht vanuit het Franse Blois is gewonnen door de combinatie
Kuiper uit Assendelft. Hun jaarlingduivin bleef de combinatie Kaman (inclusief
kleinzoon Damian) omgerekend een klein kwartier voor, een behoorlijke
voorsprong, wat wel duidelijk maakte dat Blois geen makkelijke vlucht is
geweest. Naast de eerste plek was ook de derde plek voor de combinatie wie
een sterke seizoen start meemaken en iedere week van voren te vinden zijn.
Dat de winnares in topvorm verkeerde liet zij de week ervoor al zien met een
21e op Morlincourt in Noord-Holland. Onder toeziend oog van de combinatie
en kijkers Mart Luttik en Pascal Jongsma knalde de winnares op de klep. Dat de
duivin op de dagfond het best tot haar recht komt is na het zien van de
stamboom geen verrassing. Zowel vader als moeder zijn duiven van Jan & Joke
Kaman. De vader is een half-broer van Joy Boy wie de beste dagfond duif van
Nederland werd. De moeder komt uit een halfbroer van Lei, wie zelf de 1e NPO
Chateauroux en 3e NPO Argenton won. De duivin is dus duidelijk uit het goede
hout gesneden.
De combinatie Kuiper heeft zoals gezegd de duiven al een aantal weken in
vorm en bekroond dat nu met een mooie zege op Blois. Van de 40 ingezette
duiven vliegen er op deze pittige vlucht 19 in de prijzen. De concurrentie is
duidelijk gewaarschuwd voor de komende midfondvlucht vanuit Pontoise.
Na de eerste drie plaatsen is de vierde prijs voor Colinda Brugemann, de 5e prijs
voor Martijn & Marit Kramer, Jan & Joke Kaman winnen naast de tweede prijs
ook de prijzen 6, 9 en 10, de 7e prijs is voor Richard Faber en de 8e prijs voor
George Roelofsen.
Op basis van de top 10 valt duidelijk te stellen dat Blois een vlucht werd voor
de echte dagfondmannen en vrouwen! Op naar Pontoise, de verste
midfondvlucht voor dit jaar! Iedereen succes.
Jannus Kat

Attractie
Blois E29
Eredivisie: C.M. Kroon – plaats 16
Eerste divisie: Colinda Brugemann – plaats 1

Volg onze Zaanse liefhebbers op facebook:
ZaanseDuivensport.nl

