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De dagfondkampioen van vorig jaar, Dave van Zon, wint Le Mans 
Door Anke Ouwehand 

Vorig jaar wist Dave maar liefst tweemaal de winst te pakken in de Fondclub op Bourges en 

Argenton. Ook dit jaar laat hij weer zien dat hij bij de top van Noord-Holland behoort door de winst 

te pakken op Le Mans in de Fondclub.  

Een topmelker met een flinke staat van dienst behoeft eigenlijk geen introductie, maar verdient deze 

wel: Dave van Zon uit Amsterdam die elk jaar weer een geduchte tegenstander is op de dagfond en 

ook elk jaar hoog weet te eindigen in de kampioenschappen bij de Fondclub, dan te weten dat hij 

vliegt vanaf 7 meter hok. Zoals gezegd, vorig jaar kampioen, in 2014 een 3e onaangewezen, in 2013 

ook al kampioen en in 2012 de Keizerkampioen. En eigenlijk doe ik hiermee Dave nog te kort, want 

dit is nog maar het topje van de ijsberg. 

Terug naar Le Mans : De duiven werden gelost om 08:00 uur en op een afstand van 587 kilometer 

viel om 16:18 uur de winnende jaarlingdoffer op de klep bij Dave, met een snelheid van 1178 mpm. 

De jaarlingdoffer komt uit lijn Van Loon en Henny la Grouw.  

Ondanks het feit dat de winnende jaarling de reportage verdiend heeft, is zijn 2e duif ook zeker een 

eervolle vermelding waard! Deze superduivin schreef vorig jaar zowel Argenton als Bourges op haar 

naam. En ook nu weer zit ze in het snuitje van het concours met een prachtige 5e plaats. Dat zijn 

witte raven. Hiermee pakt Dave 2 duiven binnen de top 10 van de Fondclub.  

Vorig jaar schreef onze verslaggever al over het nieuwe voersysteem, welke in samenspraak met 

Matador is opgesteld. Dit heeft hij eerst bij zijn duivinnen toegepast en vanaf dit jaar ook bij zijn 

doffers. De doffers waren overigens niet geheel naar het zin en heeft hij op zondag een rookblokje in 

het hok geplaatst. Of het geholpen heeft? Hoe dan ook, zijn winnende duif is een doffer. 

We vragen ook naar de kweek, want Dave heeft elk jaar wel 

weer een goede jaarling die opstaat en dat kan natuurlijk geen 

toeval zijn. Je moet van goede huizen komen wil je als 

toekomstige kweker een felbegeerde plek in het kweekhok 

krijgen. De prestaties van de toekomstige kwekers staan met 

stip op de eerste plaats. Bouw is ondergeschikt, wel belangrijk, 

maar niet doorslaggevend. En een generatie overslaan? Ook dat 

zou zomaar kunnen. De kwaliteiten komen dan gewoon weer bij 

een kleinkind bovendrijven. 

Het zal vast niet de laatste keer zijn dat er reportage volgt in de 

Fondclub van deze topmelker uit Amsterdam. Dave, van harte gefeliciteerd met deze overwinning  en 

wij wensen hem natuurlijk heel veel succes op de laatste dagfondvlucht van het seizoen!  

De 2e plaats gaat naar Henny la Grouw uit Amsterdam die Dave op zijn hielen zat en de strijd werd 

uiteindelijk beslist tot op achter de komma. De 3e plaats gaat naar W.C.J. Wijfje uit De Kwakel. 

Dave van Zon, winnaar Le Mans 
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Allen van harte gefeliciteerd! 

DE TOP 10 

1. & 5. D. van Zon, Amsterdam 2. H. la Grouw, Amsterdam 3. W.C.J. Wijfje, De Kwakel 4. H.C. 

Pothuizen, Vinkeveen 6. Gebr. Fanger, Amsterdam 7. 8. & 10. W. Klaverstijn jr., Amsterdam 9. D. 

Meerman, Amsterdam 


