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Na Vierzon, nu ook winst op Bourges voor Jan & Joke Kaman 
Door Anke Ouwehand 

Jan en Joke zijn bezig een uitzonderlijke reeks neer te zetten, want na een 2e plaats op Gien en twee 
weken geleden de winst op Vierzon, gaan ze er nu ook weer met de winst vandoor. We namen 
contact op met Jan & Joke om de felicitaties over te brengen en natuurlijk nog meer te weten te 
komen over de overwinning. 
 
Vaak wanneer je een duivenmelker belt neemt de vrouw des huizes op, want de mannen zitten, hoe 
kan het ook anders, in het duivenhok. Waar ik vaak te horen krijg zodra ik het woord duiven of 
duivensport laat vallen : “Oh, dat is de hobby van mijn man”, is dat bij Joke totaal anders. We hebben 
hier natuurlijk te maken met een man/vrouw combinatie en dat is niet voor niets, want Joke is net zo 
betrokken bij de duiven als Jan, met veel passie voor de duiven.  
 
Bourges werd zaterdagochtend gelost om 9 uur en met een snelheid van 1530 meter valt de jaarling 
doffer om 15:48 uur op het hok. En dat deze doffer geen toevalstreffer is blijkt wel als we kijken naar 
zijn eerdere prestaties: o.a. dit seizoen 39e Pt. St. Maxence tegen 7.040 duiven en 27e Vierzon tegen 
1.480 duiven. De vader van de winnaar is een rechtstreekse Richard Faber uit Westzaan. De moeder 
komt uit lijn van de “Joke”, net als de winnares op Vierzon. Nu de winnares van Vierzon ter sprake 
komt wil Jan graag nog iets toevoegen. Zij heeft namelijk ook lijnen van Dave van Zon in haar 
afstamming. 
 
Als je aan zo’n geweldige reeks bezig bent met een 2e op Gien en op Vierzon de winst, dan is het een 
kwestie van de vorm vast zien te houden. Het lijkt zo simpel, maar oog hebben voor wat je moet 
doen of juist niet, dat kan net de doorslag geven. En zo blijkt, want Jan & Joke zouden de duiven 
eigenlijk niet spelen op Pt. St. Maxence. Maar tijdens de training gingen ze zo te keer, dat Jan 
aanvoelde dat hij ze niet ging houden tot Bourges en besloot om ze toch in te korven. En dat blijkt 
een goede zet. 
 
Na de vlucht krijgen de duiven vetrijkvoer, daarna 
gaan ze terug naar lichter voer om vervolgens weer 
opgevoerd te worden met vetrijkvoer tot de dag van 
inkorving.  
 
De winnaar is net als de winnares van Vierzon een 
jaarling en als we de uitslag bekijken dan draaien ze 
veel jaarlingen. Een goede kweek staat aan de basis. 
Jan & Joke proberen altijd versterking bij te halen 
voor het kweekhok. Als blijkt dat het na ongeveer 2 
jaar niet pakt, dan gaat het er weer uit en gaat er 
weer een nieuwe lijn in. Ook eigen inbreng voor de kweek is aan de orde, vooral uit de lijn van de 
Joke om de stam sterk te houden. 
 
Het was voor Jan & Joke een weekend met een lach en een traan. En juist dan merk je dat Jan en 
Joke een gouden duo zijn, het verdriet van de één en de ander die probeert om de boel bij elkaar te 
rapen en de moed er bij de ander weer in te spreken. Samen zijn, zou hier wel eens de sleutel tot de 
successen kunnen zijn.  

Jan & Joke, winnaars Bourges 
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Jan & Joke van harte gefeliciteerd met deze geweldige overwinning en het zal vast niet de laatste 
keer zijn dat we aandacht deze combinatie besteden in een reportage.  
 
Dan gaan we naar de 2e plaats en dat was nog een spannende strijd. Uiteindelijk werd deze beslist tot 
achter de komma. De 2e plaats gaat naar bestuurslid Ton Snoek met een snelheid van 1530,019, waar 
de jaarling van Jan en Joke een snelheid maakte van 1530,712. Ton pakt overigens ook een geweldig 
percentage met 33 mee en 21 in de prijzen en neemt ook de 6e plaats in bezit. De 3e plaats gaat naar 
afdelingsbestuurslid Wim Wijfje, die ze ook goed aan het vliegen heeft met 12 mee en 6 in de prijzen. 
 
Allen van harte gefeliciteerd! 
 
DE TOP 10 

1. Comb. J. & J. Kaman, Wormerveer 2. & 6. A.I.J.M. Snoek, Volendam 3. W.C.J. Wijfje, de Kwakel 

4. & 8. Comb. Kleder/Nauta, Landsmeer 5. G.G. Roelofsen, Zaandam 7. Comb. Moes, Zaandam  

9. S. Bierlee, Assendelft 10. D. van de Heide, Amsterdam 

 


