Vlucht:

Roye J35

Winnaar Eredivisie:

J. van den Bosch

Duif:

NL20-2048466

Datum:

29-08-2020

Vereniging:

p.v. Zaanstreek-Noord

Snelheid:

1571,519 m/m

Aantal duiven: 693

Wind:

Zuidwest

Aantal liefhebbers: 25

Winnaar Eerste divisie:

R.E. van Soest

Duif:

NL20-1385224

Snelheid:

1577,384 m/m

Vereniging:

p.v. B.V.Z.

Winnaar Eredivisie: J. van den Bosch

Winnaar Eerste divisie: R.E. van Soest

Roye, J35, 29-08-2020

INZET WORDT BELOOND, ROBERT VAN SOEST 1 EN 2 PLUS DE
HOOFDPRIJS
Als je hoort wat deze vaste inkorver van BVZ er allemaal voor doet
om in de top van het klassement voor jonge duiven in de ZCC te
eindigen, dan kun je niets anders zeggen dan “heel diep petje af”.
Een hel druk baasje die toch voldoende tijd vrij weet te maken om
met zijn jonge duiven goed te presteren. Deze keer was het helemaal
raak want 1 en 2 spelen in de ZCC maak je niet elke week mee.
Robert had zijn hele ploeg ingezet met als resultaat de twee snelste
in de Zaan, zijn tweede duif brengt als 2e getekende de wekelijkse
hoofdprijs naar Koog aan de Zaan. Jammer is het dat er dit jaar zo
weinig liefhebbers meedoen met de jonge duiven. Het zal wel een
reden hebben. Het doet echter niets af aan de top prestatie die
Robert deze week neerzet. De 174 prijsduiven waren in 23 minuten
geklokt, in het rayon zaten de vroegste duiven in de voorvlucht.
Opvallend was het dat in de hele afdeling 5 vroege duiven werden
geklokt op de verste afstand. De soms zware buien zullen daar zeker
mee te maken hebben gehad. Ook was het opvallend dat de eerste
tien liefhebbers in de ZCC geen van allen 50% prijs wisten te spelen.
Teken dat het zeker geen gemakkelijke vlucht voor de junioren is
geweest.
UITSLAG: 1-2 Robert van Soest Koog aan de Zaan 38/14; 3. Jan van de
Bosch, Wormerveer 23/8; 4-8 Marit & Martijn Kramer, Wormer
50/22; 5-6-7 Dirk Kaayk, Koog aan de Zaan 20/8; 9. Patrick Jongsma,
Wormerveer 38/15; 10. A. Kat & Zn, Westzaan 50/19.

Attractie
Roye J35
Eredivisie: J. van den Bosch – plaats 1
Eerste divisie: R.E. van Soest – plaats 2

Volg onze Zaanse liefhebbers op facebook:
ZaanseDuivensport.nl

