Vlucht:

Quievrain J33

Winnaar Eredivisie:

Bert Braspenning

Duif:

NL20-1386593

Datum:

15-08-2020

Vereniging:

p.v. B.V.Z.

Snelheid:

1434,683 m/m

Aantal duiven: 1164

Wind:

Zuidwest

Aantal liefhebbers: 64

Winnaar Eerste divisie:

C. Brugemann

Duif:

NL20-1382066

Snelheid:

1415,497 m/m

Vereniging:

p.v. Zaanstreek-Noord

Winnaar Eredivisie: Bert Braspenning

Winnaar Eerste divisie: Colinda Brugemann

Quievrain, J33, 15-08-2020
JONGE DUIF VAN DE “OUDE BRAS” WINT QUIEVRAIN
De weersverwachting was abominabel slecht, daardoor deden hoogst
waarschijnlijk slechts 37 ZCC’ers mee ( ZN-20, KOE-8, PD-3, BVZ-7). In
een woord: dramatisch! Onze weersvoorspellers zaten er helemaal
naast, in de vroege ochtend nevel die al heel snel optrok. Om 10.30
uur mochten de 1169 Zaanse duiven op weg naar huis voor een race
van ruim 240 km. Kort daarna volgde een Babylonische
spraakverwarring over wel of niet los. Heel veel lelijke woorden
werden gebezigd en uiteindelijk bleek dat de duiven inderdaad om
10.30 uur gelost waren. Heel de Zaanstreek hield zijn hart vast want
het weer was hier ronduit slecht. Na informatie te hebben
ingewonnen bij zuidelijk wonende liefhebbers bleek het daar het
mooiste duivenweer van de wereld te zijn. Dorst en hitte waren de
grootste tegenstanders. De verwachting was dat er voor half twee
geen duif zou vallen. Kort voordat de Zaanse jonge en oude duiven
uit Quievrain arriveerden was in de Zaan de lucht ook open gebroken
zodat deze vlucht voor jonge duiven reeds om 13.38 uur gesloten kon
worden, toen waren de 291 prijsduiven thuis. Al met al voor de jonge
duiven een pittige vlucht met de nodige achterblijvers.
De snelste van het hele gezelschap was de NL20-1386593 van Bert
Braspenning uit Wijdewormer die om 13.19.36 uur werd
geregistreerd en een winnende snelheid maakte van 1434 meter per
minuut. In de top 10 van de Z.C.C. zijn de volgende liefhebbers terug
te vinden:
1: B. Braspenning (BVZ) 2: J. Siemons (ZN) 3: M. Braspenning (BVZ) 4 & 6: J. van
den Bosch (Koerier) 5 & 7: S. Bierlee (ZN) 8: Comb. Kuiper (PD) 9: D. Kaayk (BVZ)
10: M. & M. Kramer (ZN)

Attractie
Quievrain J33
Eredivisie: D. Kaayk – plaats 32
Eerste divisie: C. Brugemann – plaats 1

Volg onze Zaanse liefhebbers op facebook:
ZaanseDuivensport.nl

