Martijn & Marit Kramer winnen de eerste jonge duivenvlucht vanuit Pont Saint Maxence
De weergoden maken het dit jaar de lossingscommissies erg moeilijk en dit vraagt een hoop
creativiteit en flexibiliteit van bestuurders en liefhebbers. Zo ook voorafgaand aan de eerste jonge
duivenvlucht Pont Saint Maxence. De weersvoorspellingen voor zaterdag en zondag waren dusdanig
slecht dat een verantwoorde lossing waarschijnlijk niet mogelijk was. Wat nu? Besloten werd om de
duiven op donderdag in te korven en te lossen op vrijdag. Een unicum in de Noord-Hollandse
duivensport, maar wel een groot compliment waard aan alle mensen die dit mogelijk hebben
gemaakt.
Dan de vlucht zelf. Met een matige zuidwestenwind en prima vliegweer werden de duiven om 9:05
uur gelost. Gedacht werd aan snelheden boven de 1700 meter, mede gezien de resultaten in
afdeling 5. Zo snel gingen ze echter niet, maar de NL19-1549520 van Martijn & Marit Kramer uit
Wormer werd geklokt om 12:53 uur op een afstand van 387 km en maakte een winnende snelheid
van 1694 meter per minuut. Hiermee pakken ze hun derde Fondclub zege dit jaar na Fontenay 2 en
Argenton.
De ‘520’ alias Triple Max is een klein kras doffertje met een fel geeloog. Zijn vader is een 100%
Verkerk via Stefan Göbel met wie dit jaar aan samenkweek is gedaan. Moeder is ‘Jasmijn’. Zelf
speelde zij o.a. 2e Provinciaal Quievrain (achter een hokgenoot), maar belangrijker is dat ze erg goed
kweekt. Zij is o.a. moeder van ‘TGV’, Beste Dagfondduif van Nederland 2018 (WHZB). Tevens moeder
van ‘Bakero’ die dit jaar de 1e NPO Fontenay speelt en dus ook moeder van de 1e NPO Pont Saint
Maxence.
Triple Max wordt gespeeld op de deur en heeft al een paar weken een vriendin. Maar waarom hij nu
opeens uit zijn slof schoot blijft een raadsel. Desalniettemin hartelijk gefeliciteerd namens de
Fondclub.

