Vlucht:

Pt.St. Maxence J36

Winnaar Eredivisie:

M. & M. Kramer

Duif:

NL20-1383366

Datum:

05-09-2020

Vereniging:

p.v. Zaanstreek-Noord

Snelheid:

1347,895 m/m

Aantal duiven: 673

Wind:

Variabel

Aantal liefhebbers: 47

Winnaar Eerste divisie:

R.E. van Soest

Duif:

NL20-0024070

Snelheid:

1338,041 m/m

Vereniging:

p.v. B.V.Z.

Winnaar Eredivisie: M. & M. Kramer

Winnaar Eerste divisie: R.E. van Soest

Pt.St. Maxence, J36, 05-092020

Marit en Martijn Kramer maken super uitslag op derde jonge duiven
midfondvlucht Pont St Maxence.
De derde midfondvlucht voor de jonge duiven vanuit Pont St Maxence heeft
geresulteerd in een super uitslag voor Marit en Martijn Kramer. De
concurrentie werd met recht gedeclasseerd. Het was de 1e getekende van de
combinatie wie de overwinning in de ZCC binnensleepte, vlak voor twee duiven
van Jan van den Bosch – wie hiermee zijn super seizoen met de jonge duiven
een passend vervolg geeft.
Na de twee podiumplaatsen van Jan van den Bosch komt de trein in Wormer
echt op gang. Maar liefst 17 duiven worden er geklasseerd binnen de eerste 31
duiven van de ZCC. Een super prestatie van de combinatie wie hiermee zichzelf
ook tot grote favorieten op de laatste vlucht vanuit Fontenay bestempelen. Al
zal met name Jan van den Bosch zich vast niet zo maar gewonnen geven.
Pont St. Maxence was één van de eerste jonge duiven vluchten dit seizoen
waarbij de duiven onder eerlijke omstandigheden huiswaarts kwamen.
Vanwege de openlopende noordwesten wind was een topnotering in de gehele
afdeling haast onmogelijk. Des te knapper dat de eerste drie duiven in de ZCC
de 5e, 6e en 7e prijs in afdelingsverband betekende.
Na het podium pakte Robert van Soest – wie ook een sterk seizoen met de
jonge duiven kent – de vierde plaats. Hierna was het weer de beurt aan de
sneltrein in Wormer met de plaatsen 5, 6 en 7. Plaats acht gaat naar Pascal
Jongsma, op zijn één na laatste vlucht met de jongen in de Zaan een mooie
afsluiter. De top 10 wordt afgesloten met de 5e en 6e duif van de combinatie
Kramer. 6 duiven bij de eerste 10 in de ZCC; grote klasse!
Ik hoop dat hiermee niet iedereen ontmoedigd is voor de laatste vlucht vanuit
Fontenay. Wie gaat het lukken om de trein in Wormer te stoppen?

Attractie
Pt.St. Maxence J36
Eredivisie: M. & M. Kramer – plaats 1
Eerste divisie: E. Bax – plaats 2

Volg onze Zaanse liefhebbers op facebook:
ZaanseDuivensport.nl

