Vlucht:

Quievrain V17

Winnaar Eredivisie:

M. Kroon

Duif:

NL20-1380704

Datum:

01-05-2021

Vereniging:

p.v. Zaanstreek-Noord

Snelheid:

1424,868 m/m

Aantal duiven: 1525

Wind:

Westnoordwest

Aantal liefhebbers: 56

Winnaar Eerste divisie:

Fleur van Panhuis

Duif:

NL17-1152014

Snelheid:

1400,830 m/m

Vereniging:

p.v. De Koerier

Winnaar Eredivisie: M. Kroon

Winnaar Eerste divisie: Fleur van Panhuis

Quievrain V17, 01-05-2021
Alweer de 3e vitessevlucht van het seizoen. 1525 Duiven gingen met elkaar de
strijd aan vanuit Quievrain. Met een gemiddelde af te leggen afstand van 242
km werden de duiven met een vooral westenwind gelost om 9.30 uur. Met 2
kopprijzen op plaats 1 en 2 weet Marcel Kroon zijn eerste overwinning in de
Zaan van 2021 binnen te halen. Met een snelheid 1424 mpm is zijn 20e
getekende de “704” net 10 seconden sneller dan zijn hokgenoot de “770” en
wint hiermee de 1e plaats. Maar ook in de kring wordt de overwinning binnen
gehaald. De “704” maakt zelfs de 3e snelheid van alle duiven in de afdeling.
Marcel van harte gefeliciteerd!
Marcel die niet alleen bestuurslid is van P.V. Zaanstreek-Noord maar ook van
de Z.C.C. had voor deze vlucht 47 duiven ingekorfd. We vinden er 24 terug in de
uitslag.
De top 10 ziet er als volgt uit. 1 en 2 Marcel Kroon uit Assendelft. Nummer 3 is
voor Gerard Tichelaar jr uit Zaandam. Plaats 4 en 10 voor de vader zoon
combinatie Janus en Jannus Kat uit Westzaan. Plaats 5 en 6 vinden we de
vluchtwinnaar terug van de eerste vlucht Marco Braspenning uit Zaandam.
Voor plaat 7 gaan we weer terug naar Assendelft waar we Sjoerd Bierlee zijn
eerste duif terugvinden. Plaats 8 is voor combinatie Panhuis uit Wormer. En
voor de laatste plaats welke nog niet benoemd is blijven we in Wormer en
vinden we de man/vrouw combinatie terug Martijn en Marit Kramer.
Zoals gezegd de 3e vitesse vlucht. We hebben er nog 2 te gaan en de kaarten
zijn nog lang niet geschud voor de eindstand. Men zit elkaar op de hielen.
Iedereen succes aankomend weekend. Nieuwe vlucht en nieuwe kansen.
Colinda Brugemann (ZN)

Attractie
Quievrain V17
Eredivisie: G.A. Tichelaar jr. – plaats 12
Eerste divisie: T. Jansen – plaats 1

Volg onze Zaanse liefhebbers op facebook:
ZaanseDuivensport.nl

