Jan en Joke Kaman winnen juniorenvlucht Peronne
Door Ton Snoek en Anke Ouwehand

Het juniorenprogramma ging van start met de vlucht Peronne. De 3.025 duiven werden gelost om
kwart voor twaalf en de winnende duif zou uiteindelijk om tien voor vier in Wormerveer vallen bij Jan
en Joke Kaman. Met een afstand van 314 kilometer en een snelheid van 1280 meter is deze jonge
duif de sterkste op de eerste juniorenvlucht in de Fondclub. De gedroomde topvorm bij de oude
duiven was al aanwezig bij Jan en Joke, met maar liefst twee overwinningen op Vierzon en Bourges,
maar ook bij de jonge duiven hebben ze de wind er goed onder.
De vader van de winnaar is de “383”, wel bekend door de vele teletekst noteringen en is van het
soort van Richard Faber. De moeder is van het eigen soort en komt uit de lijnen van de Joke en de
Peter. De lijn van de Joke zagen we dit jaar ook al bij de twee winnaars van Vierzon en Bourges, een
uitzonderlijke kweekduivin. De oorsprong van de stam stamt nog van de duiven J. Loots.
Jan en Joke halen de jongen zo snel mogelijk uit elkaar. Op
de eerste vluchten tonen ze nog niet voor in het inkorven.
Bij de verdere vluchten laten ze de jongen ongeveer drie
bij elkaar en gaan ze daarna weer uit elkaar. Dan volgt er
ontspanning door een bad en korven de jonge duiven in
alles rust in. Het geheime wapen in deze is misschien wel
Joke die zorgt voor gezelligheid in het hok als ze bij elkaar
zitten. Dit doet ze met onder andere en bloempot wat dit
doffertje letterlijk en figuurlijk met hand en tand
verdedigde, met snavel en vleugel.

Jan & Joke, winnaars Peronne

Het voeren van de jongen is niet ingewikkeld. In de ochtend krijgen ze een beetje grit met snoepzaad
en de avond worden de jongen gevoerd.
We hebben hier niet alleen te maken van duivenmelkers in hart en nieren, maar ook met echte
liefhebbers. Zij combineren de liefde voor de sport en de duiven optimaal met elkaar. Jan en Joke van
harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning.
Voor de tweede plaats gaan we naar Haarlem naar combinatie Reumann & de Jong die met een
snelheid van 1260 meter trots het zilver pakken. De derde plaats is voor F. van Oostrum uit
Amsterdam die zijn topper klokt met een snelheid van 1255 meter. Ook speciale aandacht voor
combinatie Bosse en Zn uit Uithoorn die maar liefst vier duiven klokken binnen de top 10.
Allen van harte gefeliciteerd!
DE TOP 10
1. & 8. Comb. J. & J. Kaman, Wormerveer 2. Reumann & de Jong, Haarlem
3. F. van Oostrum, Amsterdam 4. 5. 6. & 7. Bosse en Zn, Uithoorn 9. B. Thiele, Velserbroek
10. H. Wouters, Amstelveen
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