Vlucht:

Roosendaal V15

Winnaar Eredivisie:

Marco Braspenning

Duif:

NL20-1386628

Datum:

17-04-2021

Vereniging:

p.v. Zaanstreek-Noord

Snelheid:

1257,312 m/m

Aantal duiven: 1544

Wind:

Zuidoost

Aantal liefhebbers: 55

Winnaar Eerste divisie:

T. Jansen

Duif:

NL20-2048620

Snelheid:

1253,233 m/m

Vereniging:

p.v. De Postduif

Winnaar Eredivisie: M. Braspenning

Winnaar Eerste divisie: T. Jansen en
L. Honig

Roosendaal V15, 17-04-2021
We zijn gestart! Een nieuw vliegseizoen. Vorige week werden de vluchten op
advies nog gecancelled maar dit weekend konden we dan eindelijk van start.
Helaas nog wel onder strikte voorwaarden tijdens het inkorven en uitslaan
vanwege Covid. Maar ondanks dat en het vele werk van alle vrijwilligers in de
clubs kon er vrijdagavond ingekorfd worden voor de eerste Vitesse vlucht
vanuit Roosendaal.
1544 duiven werden er door 55 liefhebbers in de Zaan bijeen gebracht. Om
klokslag 9 uur kregen zij het luchtruim. Met een kalme noorden wind en rond
de 12 graden vertrokken zij richting hun hok.
De eerste duif van Zaan viel bij niemand minder dan Marco Braspenning, de
voorzitter van de Z.C.C.. Marco verruilde dit seizoen samen met zijn vader zijn
oude club om lid te worden bij Zaanstreek-Noord. En laat meteen van zich
horen hier. Marco had 33 strijders mee en maakt een prachtige uitslag. Maar
liefst 29 duiven vinden wij terug in de lijst. Het is de 3e getekende van de lijst
welke Marco om 10.26.26 klokt. Goed voor een snelheid van 1257 mpm. Het is
een jaarling doffertje, de “628”. En dames en heren één die wij denk ik toch wel
in de gaten moeten gaan houden, omdat Marco deze heeft opgegeven voor de
Super Jaarling competitie. Wij zijn dus alvast gewaarschuwd.
Plaats 2 en 3 is voor Tom Jansen. Op plaats 4 vinden we Hugo Hauzendorfer
terug. Plaat 5 en 10 is voor Jon Siemons. Plaats 6 en 7 is weer voor de winnaar
van de vlucht Marco Braspenning. Plaats 8 is voor Wesley Smit. De laatste
plaats binnen de top 10 waar nog een liefhebber niet genoemd is voor Fleur
van Panhuis op nummer 9.
Marco, gefeliciteerd met de eerste overwinning van het seizoen 2021.
Iedereen succes aankomend weekend. Nieuwe vlucht en nieuwe kansen.
Colinda Brugemann (ZN)

Attractie
Roosendaal V15
Eredivisie: M. Braspenning – plaats 1
Eerste divisie: T. Jansen – plaats 2

Volg onze Zaanse liefhebbers op facebook:
ZaanseDuivensport.nl

