Vlucht:

Blois E31

Winnaar Eredivisie:

M. & M. Kramer

Duif:

NL18-1771238

Datum:

01-08-2020

Vereniging:

p.v. Zaanstreek-Noord

Snelheid:

1277,507 m/m

Aantal duiven: 501

,Wind:

Zuidwest

Aantal liefhebbers: 34

Winnaar Eerste divisie:

J. Hol

Duif:

NL19-1554468

Snelheid:

1269,569 m/m

Vereniging:

p.v. B.V.Z.

Winnaar Eredivisie: M. & M. Kramer

Winnaar Eerste divisie: J. Hol

Blois, E31, 01-08-2020

Marit en Martijn Kramer winnen dagfondvlucht vanuit Blois
De derde dagfondvlucht vanuit Blois is gewonnen door Marit en
Martijn Kramer. Zij bleven hiermee alle andere specialisten voor. Dat
Blois een echte vlucht voor de specialisten was blijkt wel uit de top
10. Het podium werd volgemaakt door Jan & Joke Kaman, gevolgd
door Cor Kroon.
De eerste duiven hebben elkaar op Blois ontzettend weinig
toegegeven. Marit & Martijn winnen met een kleine minuut
voorsprong, dit na bijna 8 uur vliegen. De tiende duif in de Zaan
welke ook op hun hok in Wormer viel zat slechts 6 minuten na de
eerste duif. Dit geeft wel aan dat de eerste duiven zeer kort op elkaar
vielen.
Een tweejarige doffer zorgde ervoor dat de gekende specialisten
Marit en Martijn ook dit jaar weer een overwinning op de dagfond
meepakken, iets wat de laatste jaren meer regel dan uitzondering is.
Na het podium wint Joop Hol knap de 4e plaats. Jan en Joke Kaman
worden naast tweede ook 5 en 9, waarvan de negende plaats maar
weer eens wordt gewonnen door hun super duivin de 601. Daarna
vallen er twee duiven nagenoeg gelijk bij Richard Faber, goed voor de
plaatsen 6 en 7. Naast de overwinning eisen Marit en Martijn ook de
8e en 10e plek op. Er staan nog een tweetal fondvluchten op het
programma, waarbij het seizoen ook zal worden afgesloten met Blois.
Voor de fond mannen nog veel om naar uit te kijken!

Attractie
Blois E31
Eredivisie: C.M. Kroon – plaats 3
Eerste divisie: J. Hol – plaats 1

Volg onze Zaanse liefhebbers op facebook:
ZaanseDuivensport.nl

