Fred Kramer Wormer overtuigend winnaar Agen. (door Gerard Dekker)
FONDCLUB NOORD HOLLAND Agen MET 723 DUIVEN OP 06/06/15 OM 12.00 UUR PLC -->
NAAM
WOONPLAATS AFSTAND AD/PR GT RINGNUMM Z-TIJD MET/MIN
1 2 F.S. Kramer
Wormer
976.145
16/10 11 31093375
093545 1074.144
2 29 F.S. Kramer
Wormer
02
16 12 11 586821
111420 969.024
3 5 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht
947.337
09/06
9 31091287
105559 957.889
4 25 J. Hommes & Zonen Akersloot
979.354
09/04
1 11618174
113110 956.230
Agen de eerste overnachtfondvlucht uit het programma middaglossing van de Fondclub Noord Holland werd
gelost met een dag uitstel. Zaterdag om 12 uur kregen de duiven het startsein en konden onder goede
weersomstandigheden beginnen aan hun gemiddeld 1000 kilometer lange terug weg. Ze zouden het echter
niet cadeau krijgen.
Fred Kramer en zijn compagnon Cees Ouwehand vestigden hun naam jarenlang op de eendaagse fond en
behoorden daarbij tot de absolute top in Nederland. Sinds zoon Martijn, die ook deel uitmaakte van de
combinatie een eigen stek betrok zijn Fred en Cees van stiel gewisseld en werden de dagfondduiven de deur
uitgedaan en deden de overnachtfondduiven hun intreden. Voor nadere informatie omtrent de basis en
vorming van hun kolonie raad ik u aan even een kijkje op hun website “topduiven.nl” te nemen.
De basis voor de overnacht ontstond, Fred en Cees kennende, door heel gericht aan te kopen, altijd bij
presterende hokken en van bewezen presterende duiven. Geen oude roem dus op hokken in Wormer.
Daarnaast wordt hun kolonie uitstekend medisch begeleidt door Dr. Hans van der Sluis uit Kockengen.
Duivensport op topniveau, waar dus niets aan het toeval wordt overgelaten
Ongetwijfeld hebben ze zaterdagavond laat de kleppen goed in de gaten gehouden en waren ze net als vele
andere liefhebbers van de overnacht zondagmorgen al weer vroeg present. Toch werd hun geduld nog danig
op de proef gesteld, maar dan om 9.35.47 uur loopt de 1e duif de NL. 20121-375 genaamd "D-Day" over het
ecs. Na melding bleek het de eerste duif en dan is het nog even wachten op de overvlucht. Maar al snel werd
duidelijk dat niemand hen de 1e prijs op Agen nog zou kunnen ontnemen. Buiten de blijdschap van de
overwinning is het dan weer wachten op de volgende duiven. Met 16 duiven in concours zouden die zeker
komen. "D-Day" is een 50% Gebr. Limburg en 50% Martin Vinkenborg. Vader van "D-Day" is "Broer Samba", hij
vloog o.a. een 41e Nat. Cahors als jaarling, zijn broer vloog o.a. een 2e Nat. Cahors als jaarling. Zijn vader zit
sinds vorig jaar op de kweek. Moeder van "D-Day" is uit de lijn van Ida en Rode Cramers van Martin
Vinkenborg. "D-Day" vloog zich als jaarling al in de kijker door twee prijs te vliegen op Cahors:
21e in het Rayon en 7e in het rayon. Hij kwam met zeer veel drift thuis.
Na ruim 99 minuten wachten meld zich hun 2e duif
de NL. 2012-821 de Blue Tulip,die om 11.14.20 uur
arriveert en zich van een mooie 2e plaats verzekerd
in het concours van de Fondclub Noord Holland
tegen 723 duiven.
Vader van Blue Tulip is "Black Tulip" een
rechtstreekse H. & E.J. Eijerkamp en zoon van
Bodhi. Moeder van Blue Tulip is "Mara" een
rechtstreekse Gebr. Limburg en is dochter van Big
Marathon.
Fred en Cees van harte gefeliciteerd met deze
prachtige seizoen opening.Voor de volledigheid de
serie die neergezet wordt bij de eerste 100
prijsduiven: 1, 2, 29e, 44, 63, 75, 81, 91 en 100e en
10 van de 16 duiven in de prijzen.
Goede opvolger op Agen is de Comb. Verweij-De
Fred Kramer en Cees Ouwehand, winnaars van AGEN
Haan uit Mijdrecht die 3 duiven binnen de top 10
draaien op de plaatsen 3, 5 en 6. Met 6 van de 9
duiven raak kunnen zij ook terug kijken op een
uitstekende start. De 3e liefhebber(s) is J. Hommes en zonen uit Akersloot, welke hun 1e duif ook hun 1e
getekende is en met 4 met 4 van de 9 duiven in concours, mogen ook zij niet mopperen.

