Vlucht:

Roosendaal V29

Winnaar Eredivisie:

B. Braspenning

Duif:

NL19-1553945

Datum:

18-07-2020

Vereniging:

p.v. B.V.Z.

Snelheid:

1620,871 m/m

Aantal duiven: 505

Wind:

Zuidwest

Aantal liefhebbers: 42

Winnaar Eerste divisie:

A. Brak

Duif:

NL18-1768466

Snelheid:

1605,181 m/m

Vereniging:

p.v. B.V.Z.

Winnaar Eredivisie: B. Braspenning

Winnaar Eerste divisie: A. Brak

Roosendaal V29, 18-07-2020

BERT BRASPENNING ALTIJD GOED VOOR EEN OVERWINNING IN DE
ZAAN
Je grootste concurrent is je leeftijd! Ondanks dat weet Bert
Braspenning (83) elk jaar zijn overwinning mee te pakken. Ja, ook na
70 jaar duivensport in de ZCC. Zijn winnende duif viel om 10.07 uur en
maakt een snelheid van 1620 meter en ondanks dat het niet zo flitsend
meer gaat pakt zijn tweede duif de 6e plaats. Twee bij de top-10 plus de
attractie is voor de oud ZCC voorzitter een resultaat om trots op te zijn.
Het was trouwens wel het weekend van de Braspenningen, Marco
winnaar bij de jonge duiven en vader Bert bij de oude. Net als zijn zoon
bij de jonge pakt Bert de laatste duif in de uitslag bij de oude duiven.
Het concours sloot na 4 minuten wedstrijd en daar lig je dan de hele
week voor op je knieën.
Een hele mooie 2e plek ging naar voormalig ZCC rekenaar Jan van den
Bosch die dicht op zijn hielen werd gezeten door Marcel Kroon een van
de grote Zaanse kanonnen die de 3e en 4e plaats voor zich opeiste. Als
5e finishte een duif van Marco Braspenning die met zo een enorme
snelheid het hok in was gedoken zonder dat de “letters” hem gezien
hadden. Hierna begonnen A. Kat & Zn aan hun serie en dat ging zo: 79-10 en 30 van de 39 in de uitslag. Zo iets noemen ze “buiten
categorie!” Met een 8e plaats maakte Alex Brak de top-10 compleet.

Attractie
Roosendaal V29
Eredivisie: B. Braspenning – plaats 1
Eerste divisie: A. Brak – plaats 1

Volg onze Zaanse liefhebbers op facebook:
ZaanseDuivensport.nl

