
Superieure jaarling “377” van Dave van Zon na winnaar op Bourges ook

winnaar op laatste fondvlucht vanuit Argenton. (door Jannus Kat)

De laatste fondvlucht voor de oude duiven in 2015 is gewonnen door Dave van Zon. De 2.152 duiven

van de Fondclub werden in Argenton om 07:45 gelost en kregen over het gehele traject te maken

met de wind op kop. Dit resulteerde in een zware vlucht met gekende duiven aan de kop. Glorieus

winnaar werd Dave van Zon die hierdoor tevens Ton Snoek in het onaangewezen kampioenschap

inhaalde en derhalve on- en aangewezen kampioen in de Fondclub Noord-Holland werd.

Het was Dave zijn superduif de “377” welke de overwinning naar Amsterdam haalde, dit was de

tweede overwinning van deze crack in de Fondclub in 2015, na Bourges was het dus wederom raak

op Argenton. Het zilver ging met geringe achterstand naar Nico Volkens. Saillant detail is dat deze

duif op diezelfde Bourges de derde plaats in de Fondclub won. De laatste plek op het podium was

voor de Gebroeders Kat en Zoon, dezelfde duif won dit seizoen wederom op Bourges de 16e in de

Fondclub. Drie duiven op het podium, welke ook op Bourges van voren zaten.

De duif en tevens de nieuwe voermethode zijn in de reportage van Bourges uiteraard al aan u

voorgesteld. Kort samengevat; de vader van de “377” werd in 2013 beste doffer van WHZB en door

Dav,e samen met Henny La Grouw, aangeschaft en de moeder komt uit Dave zijn stamdoffer de

“91”. Het nieuwe voersysteem betreft een mengeling welke in samenspraak met Matador is

opgesteld. Dit betreft een speciale mengeling voor de dagfond met veel kleine zaden, waardoor de

duivinnen veel blijven eten. Ook de donderdag voor inkorving van Argenton, nadat de duiven de

gehele dag bij elkaar hadden gezeten, aten de duiven om 16:00 uur nog zeer goed!

De laatste vlucht was een prachtige afsluiter, met topduiven in de kop van de uitslag. Dave

gefeliciteerd met én de overwinning én het kampioenschap. Ton Snoek eindigde tweede

onaangewezen en de Gebroeders Kat en Zoon derde. Tweede aangewezen werd tevens Ton Snoek

en derde aangewezen de Combinatie Molenaar en Zoon.

Dave van Zon winnaar van Argenton 2015 en tevens Dagfondkampioen van de Fondclub


