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Absolute topper van Dave van Zon wint Argenton 
Door Anke Ouwehand 

Een duif die één vlucht in zijn loopbaan wint in de Fondclub is een goede. Een duif die dit twee keer 

kan doen is een superduif. Als een duif dat drie keer kan, dan mogen we spreken van een absolute 

topper van uitzonderlijke kwaliteit! De “377” van Dave van Zon doet het ook dit jaar weer door de 

winst binnen te halen op Argenton, de derde zege in twee jaar voor de “377” op de dagfond in de 

Fondclub. Een uitzonderlijke prestatie! 

We nemen u eerst even mee terug naar 2015. De “377” haalde als jaarling twee keer de winst binnen 

voor Dave. Eerst op Bourges tegen 4.197 duiven, om ook vervolgens Argenton te winnen tegen 2.152 

duiven. Dit jaar won Dave eerder al Le Mans en op diezelfde vlucht vloog de “377” zich ook al in het 

snuitje met een prachtige 5e plaats. En dan volgt de laatste vlucht van dit seizoen. Ook op deze vlucht 

laat de “377” de concurrentie achter zich door voor de derde keer in zijn carrière de winst te pakken. 

Dat zijn duiven waar iedereen van droomt, maar voor Dave is het werkelijkheid. 

Dat de “377” het niet van een vreemde heeft blijkt wel uit de afstamming. De vader van de “377” 

werd in 2013 beste doffer van WHZB en door Dave samen met Henny La Grouw aangeschaft en de 

moeder komt uit Dave zijn stamdoffer de “91”. 

Alle aandacht gaat naar de winnende duivin, maar we zouden haast vergeten dat Argenton een 

dubbelslag werd voor Dave. Naast het goud pakt hij ook het zilver met de tweejarige “374”.  

De strijd om het kampioenschap bleef tot op de laatste vlucht 

spannend, maar door de superprestaties van de vliegende 

kanjers van Dave gaat het Kampioenschap naar Amsterdam. 

Dit is niet de eerste keer, want zo ging bijvoorbeeld vorig jaar 

ook al het kampioenschap naar Dave. 

Dave van harte gefeliciteerd met deze geweldige 

overwinning. Op naar het volgende dagfondseizoen! 

Ook de 2e plaats gaat naar Dave van Zon. De 3e plaats gaat 

naar Jan & Joke Kaman uit Wormerveer, die overigens ook 

een prachtig prijspercentage pakken met 22 mee, 19 in de 

prijzen. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

DE TOP 10 

1. & 2. D. van Zon, Amsterdam 3. Comb. J. & J. Kaman, Wormerveer 4. & 7. W. Klaverstijn jr. 

Amsterdam 5. C. van Lammeren, Bovenkerk 6. Comb. Moes, Zaandam 8. & 9. M. & M. Kramer, 

Wormer 10. H. Widurski, Beverwijk  

Dave van Zon, winnaar Argenton 


