De koningen van het Nederlandse eendaagse land: het paar Kaman
Auteur: EPW European pigeon Station Time: 2020-04-09 Hits: 3482
Kamanchi
Jan & Joke Kaman (Jan & Joke Kaman) werken al jaren hard in de duivenwereld en
wonnen talloze prijzen en lof. Hoewel iedereen in de Nederlandse en Belgische vliegkringen
bekend staat als eendaags nationaal kampioen, zijn ze zelden bekend als ze buiten Europa
zijn, met uitzondering van de leden van het Europese duivenstation EPW. De reden hiervoor
is dat de nuchtere Kaman zichzelf niet goed kan vermeerderen: hij heeft niets anders dan de
duivensport en hij heeft de stijl van een held. Hier is een klein verhaal om het te bewijzen:
In 2012 werd EPW toevertrouwd door de Chinese ambassadeur en spoorde de held aan om
naar China te komen om deel te nemen aan de duivenshow, maar hij wilde niet, maar werd
afgewezen door Kaman. De reden bleek niet te willen vliegen! De Chinese liefhebber was
echter zo enthousiast, of hij nu een uitvlucht was of de waarheid, herhaalde uitnodigingen
en uiteindelijk koppig net als Kaman, hij moest met zijn hand zwaaien en mevrouw Kaman
en zijn zoon naar China sturen om met iedereen te praten. Wat hem betreft, hij kwam nog
steeds binnen. Het hok zorgt voor de liefdesduiven.

Zoals eerder vermeld, heeft Kaman een aparte sfeer. Zo iemand moet "veren" heel erg
koesteren. Voor 2010 had Kaman nooit vliegduiven verkocht. Of het nu een asduif of een
kampioen was, hij vloog terug om het te houden voor de kweek. In het beste geval is het
leren en samenwerken met drie of vijf vertrouwde vrienden, maar er is geen
transactie. EPW's Mr. Blauer en Kaman zijn al jaren bevriend en hebben altijd de uitstekende
kwaliteit van de oude vriendenduiven gezien. Sinds de oprichting van het station nodigt hij
gretig uit tot samenwerking.Omdat de zogenaamde oprechtheid de beste manier is om te
gaan, na 2 jaar lobbyen, nauwgezette planning en een krachtige voorbereiding door het
Europese EPW-team, ging Kaman uiteindelijk akkoord met het verzoek van EPW en droeg hij

bij aan de 'Netherlands Long Distance De "Champion Storm" en 's werelds eerste gelijktijdige
online veiling "van Wang-Kaman duivenhok worden met succes gelanceerd ...
Als pionierswerk van Kaman, "Champion Storm", kreeg hij veel aandacht van Kaman zelf.
Hij zette zijn beste vliegduiven op de veiling, waaronder de driejarige NPO dagfond
nationale asduifkampioen en 2006 WHZB éénjarige duif beste asduif duivin, 2008
éénjarige asduif koning TBOTB tweede nationale asduif en verschillende NPO
kampioenen en andere top vliegduiven line-up op dat moment, mede hierdoor Kaman
debuut veiling Het was een enorm succes, waaronder het lichtpuntje "Young Hero", dat
destijds de hoogste EPW-transactieprijs creëerde, en dit record is de volgende 3 jaar niet
meer gebroken! De hoge kwaliteit van het lot en het goede kweekeffect maakten de
introductie van duivenliefhebbers verbaasd. De Chinezen zijn het meest bezorgd over het
teruggeven aan de duiven. Uiteraard kijken ze er naar uit om deze held als duif achter de
schermen te ontmoeten. Dit is de reden waarom Kaman in het vorige artikel werd
uitgenodigd om China te bezoeken.
Comanche
De oorsprong van de duivenkweek van Kaman gaat terug tot zijn kinderjaren. Door
gebruik te maken van de vakantie van zijn ouders, bouwden Kaman en zijn broer met hulp
van zijn grootouders een klein hokje om de tijd te doden door duiven te fokken. Destijds had
niemand verwacht dat zo'n grapje was als een zaadje dat uiteindelijk uitgroeide tot een
torenhoge boom. Decennia zijn verstreken. Kaman, die meer dan oud is, houdt nog steeds
vast aan zijn kleine wereld en bouwt Kinderdromen.
Kaman is sinds 1980 formeel in de duivensport. Hij heeft een rijke ervaring opgebouwd.
Hij heeft een verheven ideaal. Hij is van plan een allround speciale kracht op te bouwen met
een uitstekend uithoudingsvermogen en aanpassingsvermogen aan alle
weersomstandigheden. Om dit doel te bereiken, moet de basis worden geconsolideerd. Dus
koos hij de meest prestigieuze koning van Arendonk, de gebroeders Janssen, als het
oorspronkelijke ras, en 17 originele duiven werden gehaald.Kaman breidde de introductie uit
van andere bekende Janssen-satelliethokken voordat hij officieel begon te dromen. reis van.
Hoewel de Kamans in 1987 in het Vredesduif-duivenrapport de titel van beste liefhebber
van Nederland wonnen, was Kaman daar niet tevreden mee. "Little Joe" werd geboren
in 2005. Deze duivin won 45 prijzen in de vliegetappe, 2 keer NPO hoge positie en
2 nationale asduiftitels. Na het betreden van het hoofdkweekhok kwam "Little Joe" snel
de staat binnen. , Creëerde fenomenale vliegduiven zoals de "Young Hero", dus Kaman
realiseerde zich dat zijn tijdperk eindelijk officieel is aangebroken. Tot op de dag van
vandaag is de bloedlijn van "Little Joe" nog steeds de onwankelbare eerste vliegduif op het
hok. .

NL05-1246083 teef "Little Joe"
Kaman en zijn vrouw
Eigen resultaten:
45 prijzen (2 tv-duiven)
1e Nationale Asduif Allround in Rayon 6 (1842 leden)
7e Asduif Eendaagse Fond 2007
10e Nationale Asduif Asduif 2007
2e NPO Tours 4112 duiven
6e NPO Bourges tegen 8.328 duiven
24e NPO Baden-Baden tegen 7.138 duiven
24e NPO Blois tegen 5.971 duiven
2e Tours tegen 724 duiven
4e Bourges tegen 1.618 duiven
6e Nijvel tegen 2.245 duiven
7e Blois tegen 1.116 duiven
9e Chimay tegen 4.916 duiven
13e Chantilly tegen 1889 duiven
16e Bourges 1.594 duiven
23e Hatches tegen 2.463 duiven
23e Chimay tegen 4467 duiven

NL07-5713890 Hero "Young Hero"
Kaman en zijn vrouw
De meest iconische nakomeling van "Little Joe"
Eigen resultaten:
2008-2009-2010 "Driejaarsbespreking" Nederland NPO Nationale Asduif Eendaagse Fond
18 keer op dagfondvluchten en 18 prijzen
1e Dagasduif Fond C Union `08
8e Dagasduif Fond C Union `09
1e Dagasduif Fond C Union'10
5e Tours 6.565 duiven 640 km
49e Bourges 6.288 duiven 625km
11e Belloni tegen 3.700 duiven 314 km
3e Tours 961 duiven 640 km
6e Nanteil tegen 1.611 duiven 400 km
7e Bourges tegen 1.286 duiven 625 km
12e Tours 1.489 duiven 640 km
Vader: NL99-5949561 reu "Big Hero"
Moeder: NL05-1246083 teef "Little Joe"

NL16-1408436 Grijs "Magical Anton"
Kaman en zijn vrouw
De eerste ster duif op de Kaman fondvlucht van 2018
De titel van Asduif 2018:
2018 3e Beste Dagfondduif WHZB-TBOTB van Nederland
2018 2e Asduif Dagfond in Afdeling 6 en Afdeling 4
2018 2e Asduif Dagfond Afdeling 6
2018 2e Asduif Dagfond ZCC in Afdeling 6, Rayon 4
2018 2e Asduif Dagfond Nederlandse Fondclub
Enkele van de beste resultaten op de eendaagse fondvluchten in de seizoenen 2017 en
2018:
4e NPO Chateauroux 669 km 2.217 duiven (2018)
11e NPO Argenton 698 km 2.853 duiven (2018)
32e NPO Fontenay 512 km 2.265 duiven (2018)
NPO Pithiviers 514 km 33e tegen 5.717 duiven (2018)
35e NPO Argenton 698 km 4137 duiven (2017)
NPO Chateauroux 669km 59e plaats van 4067 duiven (2018)
12e NPO La Souterraine 736 km 2.875 duiven (2017)
Vader: NL08-2099804 Gerard Kaufman "Kleinzoon van Little Dick"
Moeder: NL12-1470431 teef Kaman "Daughter Little Joe"

Naast de directe lijn van "Little Joe", wordt Kamans nauwgezette focus aangevuld met
Janssen's basisstamming, zodat andere nevengetalenteerde duiven in het team even elite
zijn, kampioenen en tv-duiven komen eindeloos naar voren. Hier kunnen en kunnen we ze
niet één voor één opsommen, en slechts twee superheldere veilingduiven selecteren die de
dure collectie van deze site gepasseerd zijn als vertegenwoordiger van de kracht van
Zhangkaman. Deze duiven waren ook belangrijke kweekduiven op het Kaman-hok. Hoewel
het is verkocht, heeft het bloed kunnen gedijen in het oorspronkelijke huis van Kaman en is
het nog steeds actief in de Europese competitie.

NL05-1239910 Vrouwtje "Heart of the Sea"
Kaman en zijn vrouw
Hij heeft 7 kampioenschappen gewonnen, waarvan sommige zijn eigen prestaties
benadrukken:
1e Nationale Asduif Beste Duivin WHZB 2006
2006 Asduif Noord-Holland Comprehensive Race (1842 leden)
3e Asduif Jonge duiven
4e Asduif Kleine Halve Fond
Kampioen E Bisi 1972 Yu 488 km
Kampioen Bergen Aosong Mu Yu 475116 km
Winnaar Nivelle 357 duiven 215 km
Champion Mill 301 veer 112 km
Kampioen Qi Mei Yu 299275 km

Kampioen Maureen Cotter 251 veer 349 km
2e Ablis 2.973 duiven 488 km
4e Blois 14.707 duiven 600km
4e Chantilly 1.507 duiven 401km
4e Belloni tegen 2.554 duiven tegen 314 km
7e plaats Nijvel 4449 duiven 215km
10e Orleans tegen 2.034 duiven tegen 547 km
13e Chimay 3666 duiven 275 km
18e Bergen Osum, 4616 duiven 116 km
20e Orleans 10549 duiven 547 km

NL07-5713904 Banxiong "Five Carats"
Kaman en zijn vrouw
Hij won 2 TV-duivenprijzen, 18 NPO-concoursen en 18 hooggeplaatste prijzen
Onderdeel van het benadrukken van zijn eigen resultaten:
Tweede Nationale Asduif One Day (King of Kings) in 2008
2e Provinciale Asduif Dagfond 2009
2e NPO Ablis tegen 7.886 duiven
4e NPO Bourges tegen 6.288 duiven
2e Ablis NPO 7.886 duiven 488 km
4e Bourges NPO 6.288 duiven 625 km
2e plaats Chateauroux 795 duiven 669 km

41e Tours 985 duiven 639 km
Kampioen E Bisi 908 veer 488 km
Kampioen Bourges 463 veer 625 km
12e Tours 6.565 duiven 639 km
22e Blois 5368 duiven 600km
26e Chateauroux 5.491 duiven 669 km
2018 is een beter jaar geweest voor Kaman sinds zijn strijd op het slagveld. Het
uitstekende record en de vele uitstekende prestaties in de asduifcompetitie hebben hen in
staat gesteld om keer op keer in de aandacht te breken. De nazaten van de legendarische
kweekduivin "Little Joe (NL05-1246083)" namen grote bekendheid op de 400-700 km vlucht
en wonnen daarmee de derde en 7e beste eendaagse asduif WHZB van Nederland.
De resultaten van de Kamans '5 eendaagse fondvluchten in het 6e district van
Nederland in 2018:
Pithiviers 514 km 5717 vogels: 7- 33-47-128-145-167-189-190-193 etc. (30/51)
Chateauroux 669km 4067 vogels: 7- 29-58-59-97-98-136-141-156 etc. (33/53)
Argenton 698 km 2853 duiven: 3e plaats-11-17-20-35-39-43-95-112-114-123-148 etc.
(26/45)
Chateauroux 669 km 2217 duiven: 1e- 4-6-10-23-24-26-30-36-58-71-72-74e etc. (32/35)
Fontenay 513km 2265 duiven: 16-28-32-37-39-53-66-79-87-88-89-90-97 enz. (32/44)

NL17-1150701 Grijze Doffer "Handsome Young"
Resultaten eigen asduif selectie:
7e beste dagfondduif van Nederland WHZB-TBOTB 2018
2018 3e Asduif Dagfond in Afdeling 6 en Afdeling 4
6e Asduif Dagfond in Nederlandse Fondclub 2018
2018 3e Asduif Dagfond ZCC in Afdeling 6, Rayon 4
Als jaarling drukte hij zijn stempel op de eendaagse fondvluchten en won hij 4 kopprijzen:
6e NPO Chateauroux 669 km 2.217 duiven
7e NPO Pithiviers 514 km 5.717 duiven
16e NPO Fontenay 512 km 2.265 duiven
29e NPO Chateauroux 669 km 4.067 duiven

NL16-1408373 Grijze doffer "zoon van jonge Bill"
"Xiao Qiao", "Big Hero" en "Good Grey Pair" bloedlijnen
Resultaten eigen asduif selectie:
5e Asduif Dagfond, Rayon 4, Rayon 6, Nederland
13e asduif dagfond in de Nederlandse fondclub
5e Asduif Dagfond ZCC in Regio 6 van Nederland
Andere prestaties:
25e NPO Argenton 698 km 1894 duiven
31e NPO Fontenay 512 km 1.410 duiven
41e NPO Gien 555 km 1.748 duiven

Argenton 698 km 54e tegen 2.590 duiven
71e Laon 330km 2.663 duiven

NL16-1408396 Lichtvlek "Thunder"
Stamboom van "Young Hero" en "Little Joe"
Eigen resultaten:
6e Asduif Dagfond, Rayon 4, Rayon 6, Nederland
NPO Chateauroux 2217 Feather Champion
3e Argenton 2.853 duiven
11e Gien tegen 8.513 duiven
10e Pont Saint-Maxence tegen 7.490 duiven
Naast zijn voorsprong op de "oude lijn" zware fondvlucht, gaf Kaman zijn niet aflatende
achtervolging op de kleine halve fond niet op. Zijn vader is een volle broer van "Little Joe",
en zijn moeder is 100% Hermans-Coster bloed (geïntroduceerd via EPW Brower) en bevat
het bloed van "Rossi", "Little Spider" en "Olympic 03"

NL17-1150553 Licht gespot "Willy"
Eigen resultaten:
1e Asduif Oude in Rayon 6 van Nederland
2e Asduif Halve Fond ZCC in Regio 6 van Nederland
9e Asduif Dagfond ZCC in Regio 6 van Nederland
2e Peroni tegen 1.242 duiven
9e Mindehau tegen 2.767 duiven
9e Chateauroux tegen 1.432 duiven
25e Quievrain tegen 3040 duiven
25e Arthur Zelik tegen 2.938 duiven
24e Arthur Zelic tegen 2027 duiven
67e Roosendaal tegen 2.745 duiven
58e Roosendaal tegen 2.302 duiven
29e Peroni 733 d.
76e Fontenay tegen 1.410 duiven
In het seizoen 2019 won de originele Kaman-duif "Juweeltje" de eerste provinciale
asduif bij de oude duiven in het 6e district van Nederland . Daarnaast hebben de
Kamans maar liefst 8 top 10 resultaten behaald in de categorie NPO jaarlingen en jonge
duiven:
3e Fontenay tegen 7.523 duiven (513 km)

3e Poon Saint-Max 3592 duiven
6e NPO Blois tegen 2.252 duiven (600 km)
6e Pompon Saint-Max 3592 jonge duiven
7-8-9-10e Belloni jonge duiven tegen 5701 duiven
Zoals het gezegde luidt: "de man en de vrouw hebben hetzelfde hart, en de winst breekt
het goud." De oorspronkelijke Engelse naam van de basisfokster "Xiao Qiao" die we in het
vorige artikel vaak noemden, is Joke, de naam van mevrouw Kaman. Het is duidelijk dat de
hulp van zijn vrouw van grote betekenis is in de racecarrière van Kaman. Mevrouw Kaman is
verantwoordelijk voor het beheer van de jonge duiven. Ze is ook een zeer gepassioneerd
liefhebber. Ze kent duiven en houdt van duiven. Elke wedstrijddag komen er veel bekende
liefhebbers naar het huis van Kaman om te wachten tot de duiven thuiskomen. De dame
wordt altijd hartelijk onthaald en geeft af en toe professionele adviezen, ze is een zeldzame
vrouwelijke duivensport.
2020 zal ongetwijfeld een moeilijk jaar worden. Getroffen door de epidemie hebben we
nog geen nieuws ontvangen over de start van Nederland. Maar we denken dat er geen
winter voorbij zal gaan en er geen lente zal komen. Zolang het nieuwe seizoen aanbreekt, dit
paar wedstrijden De altaarleider en zijn vrouw zullen in staat zijn om indrukwekkende
resultaten te bereiken zoals verwacht, en EPW, als een oude vriend, moet afwachten.

