
Martijn en Marit Kramer winnen Vierzon en zetten top uitslag neer (Jannus Kat)

Voor de derde dagfond vlucht in het seizoen 2015 werden de duiven gelost in Vierzon. Een overwegend

noordwesten wind zorgde ervoor dat de duiven het zeker niet cadeau kregen. De winnende duif viel ondanks

de noordwesten wind bij Martijn en Martin Kramer in Wormer. Met bijna 75 km p/u bleef hij nummer twee

Jan & Joke Kaman voor. Op gepaste afstand wordt het podium gecomplementeerd door Dave van Zon.

Overigens wisten de duiven van de combinatie Kramer zich ook te klasseren op de plaatsen 5 en 10, een top

prestatie. Ook de prestatie van Ton Snoek is het vermelden waard, na de eerste plaats van twee weken

geleden eiste de Volendamse duiven wederom een hoofdrol voor zich op met maar liefst 5 noteringen bij de

eerste 14!

Terug naar de hoofdrolspeler van Vierzon. De twee-jarige doffer Jens was het die de overwinning naar Wormer

bracht. Het kopvliegen heeft Jens in de genen zitten. Aan vaderskant komen wij meerdere voormalige

topduiven uit de Zaanstreek tegen. De vader van Jens wist als jaarling al een 15e en 47e NPO te noteren. Hierna

ontpopte hij zich als topkweker, zo gaf hij vorig jaar onder meer de 14-239 welke als jong driemaal de derde

prijs in Rayon C speelde! De grootvader van Jens is de Havik wie op zijn beurt weer de 3e beste dagfond duif

van Noord-Holland werd. De grootmoeder van vaderskant is een dochter van de beroemde Mulan van Ruud

Moes uit Zaandam. Kortom een stamboom om je vingers bij af te likken. De moeder van Jens komt bij Cor

Leijtens vandaan uit zijn Kleine Bram (4x top 18 NPO) maal Britt (4e beste duivin WHZB). 

Als jonge duif was Jens geen hoogvlieger. Vanwege zijn stamboom en uiterlijke kenmerken kreeg hij echter

toch de kans om zich als jaarling te bewijzen. Dit deed hij in eerste instantie niet onverdienstelijk, echter

raakte hij van Salbris een aantal weken weg en kon zo pas weer op de Natour worden gespeeld. Omdat twee

zusjes van Jens als jonge duif in 2014 opvallend goed presteerde en Jens zelf een mooie duif was kreeg hij toch

nog een jaar de kans om zich in 2015 te laten zien. Dit resulteerde in 4 prima prijzen in begin 2015, vier keer

top 30 in Rayon C, waaronder op de eerste dagfond vlucht vanuit Chateaudun. Twee weken hierna op Bourges

vielen de doffers bij Martijn en Marit echter flink door de mand en werd er na onderzoek bij Van der Sluijs

ingegrepen. De doffers kregen 2,5 dag een kuurtje tegen Ornithose. Dit was voldoende om Jens in stelling te

brengen voor deze krachtsinspanning op Vierzon. Een geweldig resultaat voor deze meer dan fanatieke

combinatie uit Wormer. Zoals genoemd kwamen de duiven naast deze eerste prijs ook nog eens zeer vlot naar

huis. Dit beloofd veel moois voor de vluchten welke nog komen gaan! Allereerst op naar Nationaal Chatearoux,

waarbij Marit en Martijn zeker hun uiterste best zullen gaan doen om weer een kopduif te kunnen noteren!
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