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Dubbelslag voor Martijn & Marit Kramer op Chateauroux 
Door Anke Ouwehand 

Vorig jaar wisten ze nog Vierzon en de jonge duivenvlucht Quievrain op hun naam te schrijven. Op 

Vierzon deden zij dat destijds met 3 bij de eerste 10 en op Quievrain namen zij het hele podium in 

bezit en de plek ernaast. Dat het met de vorm ook dit jaar weer goed zit blijkt op Chateauroux waar 

zij het goud en zilver pakken, met twee knalvroege duiven die zich ook Nationaal zeer hoog 

klasseren. 

De duiven werden om klokslag 7 uur gelost in het Franse Chateauroux. Tijdens het wachten op de 

duiven willen ze absoluut geen tijden weten van andere aankomsten, voordat ze zelf een duif 

hebben. Echter, met Chateauroux doen ze dit wel. Martijn ziet via Benzing Live de eerste duiven 

vallen. Het is een duif van Verkerk met een snelheid van 1447 mpm. En dan begint het rekenen, hoe 

laat moeten wij dan kunnen pakken. Martijn maakt een snelle rekensom en komt op 14:42 uur en 

bedenkt zich gelijk : “Maar eigenlijk is het idioot om te denken dat je daarbij in de buurt kan komen”. 

De tijd verstrijkt en de klok laat 14:42 uur zien, berusting volgt en komt het gevoel opzetten dat het 

nog een tijdje kan duren. Maar dan… 

Twee minuten later zien ze een duif als een raket komen aanvliegen en valt als een bom het hok in. 

Ze hebben amper tijd om het door te laten dringen, want één minuut later valt nummer 2 al. Het is 

dan afwachten of het genoeg is om de winst te pakken in de Fondclub. 

Het was genoeg en het werd zelfs een dubbelslag. Dat beide kanjers het niet van een vreemde 

hebben blijkt wel uit de afstamming. 

De winnaar ‘Juno’ heeft als vader een 100% Koopman, die aangeschaft is bij Dolf en Ruud Bakker uit 

Veenendaal. De moeder is zelf gekweekt en komt uit ‘The Prince’, welke zelf een 5e NPO Orleans 

speelde en stond toen gekoppeld tegen ‘Moeshoe’, wat een dochter is van de ‘Mulan’ van Ruud 

Moes. Uit dit koppel komt ook de ‘070’ die op de eerste Le Mans een 2e in de Fondclub pakt en op de 

tweede Le Mans een 15e plaats. 

De duif die het zilver pakt is ‘Denton’ van wie de vader afkomstig is van Comb. Verbree. Grootvader 

van deze kanjer is Di Caprio van Leo Heremans (nu Dirk van Dijck). Moeder van ‘Denton’ is gekocht bij 

Jo & Florian Hendriks uit Nijswiller en komt uit hun Limburg’s Best, 1e Asduif Dagfond 2008, met aan 

moederszijde een Koopman duivin. Uit dit koppel komt ook de 14-242, beste jonge duif Afdeling NH 

2014 en nu al een hele goede kweekster. Nestzus 14-243 is dit jaar goed voor de 9e en 18e NPO beide 

keren op Le Mans. 

De start van de carrière van ‘Juno’ was niet geheel vlekkeloos, zo werd hij voorafgaande aan de jonge 

duivenvluchten tijdens het opleren verspeeld en kwam pas in augustus weer op het hok. Hierna is hij 

niet meer gespeeld en mocht blijven op basis van de prestaties van zijn halfzusje, zijn uitstraling en 

afstamming. ‘Denton’ kent een soortgelijke start, werd verspeeld na de 2e jonge duivenvlucht en 
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kwam pas in september weer thuis. In 2015 is ‘Denton’ alleen gespeeld op de 

Vitesse/midfondvluchten.  

Het schema voor de duiven is in principe altijd hetzelfde. De eerste week na de vlucht doen ze rustig 

aan met loslaten, mede vanwege de beperkte tijd in de ochtend. In het tussenliggende weekend 

gaan de duivinnen met de midfondvlucht mee. De doffers krijgen een kort lapvluchtje van ongeveer 

30 kilometer. In de tweede week is het doel om zoveel mogelijk 2 x per dag te trainen. Het voer 

wordt vetter gemaakt met gemalen pinda’s, snoepzaad en hennep.  

Wat betreft motivatie wordt op donderdag een uurtje getoond en blijven de partners thuis. Het 

enige speciale wat Martijn heeft gedaan voor deze vlucht is een keer of 2 wat vreemde doffers in het 

hok te laten na de training. De winnaar ‘Juno’ werd vooral gemotiveerd door zijn buurman die een 

paar keer het gevecht met hem wilde aangaan. 

Martijn & Marit van harte gefeliciteerd met deze 

superprestatie, een combinatie waar we in de 

toekomst nog veel van gaan horen. Is het niet van 

Martijn & Marit, dan is het misschien wel van de 

volgende generatie, want dit jaar is hun trots Iris 

geboren, een kleine duivenmelkster in spe. Zal ze al 

een stofjasje hebben? 

De felicitaties gaan ook uit naar Jan & Joke Kaman uit 

Wormerveer die de derde plek pakken. 

 

DE TOP 10 

1. & 2. M. & M. Kramer, Wormer 3. Comb. J. & J. Kaman, Wormerveer, 4. S. de Jong, Heemskerk 5. C. 

Nagel, Den Helder 6. Bosse & Zn, Uithoorn 7. T. Klarenbeek, Amstelveen 8. Comb. van Ackooij, 

Hoofddorp 9. R. Faber, Westzaan 10. C. van Rijn, Nes a/d Amstel.  

Martijn & Marit, winnaars Chateauroux 


