Super 611, gekweekt uit kleinzoon Olympic
Vivian wint 2x 1e prijs in seizoen 2021 voor
Serajul Loft in Dhaka (Bangladesh)
Serajul Loft is een samenwerkingsverband tussen Serajul Islam en Antor Khan uit Dhaka
(Bangladesh) die met hun blauwe duivin BAN 20-305611 "Super 611 " super presteerden in het
seizoen 2021 in de ARPCD waarin deze blauwe duivin 2x 1 e prijs won. De Alliance Racing
Pigeon Clun in Dhaka werd opgericht in 2018 en tegenwoordig zijn al 58 liefhebbers betrokken,
aangezien de duivensport nog steeds groeit in Bangladesh, aangezien de algemene leeftijd voor
de liefhebbers ook nog jong is zoals ook Serajul en Antor. Ze kenden een uitstekend seizoen
waarin ze 3 maal de eerste prijs wonnen waarvoor de "Super 611" tweemaal de 1 e prijs won.
"Super 611", BAN20-305611, winnend 2x 1e prijs
Deze blauwe duivin scoorde dit seizoen zowel in club- als gecombineerde notering schitterende
prijzen.
Haar beste resultaten;
•
•
•
•
•

1. Chittagong (197 km) 779 duiven
1. Chittagong 2.029 duiven (ARPCD & BRPFC)
1. Bashkhali (242 km) 716 duiven
3. Chittagong 684 duiven
5. Chittagong 1.800 duiven (ARPCD & BRPFC)

De " Super 611 " is gekweekt uit een doffer van Mynuddin Ahamed die hij kweekte uit de NL151363398 " Blue 398 ", een directe zoon van de beroemde Olympic Vivian gekoppeld aan

" Soprano ", een rechtstreekse Stefan Lambrechts doffer en volle broer naar Steffie . Olympic
Vivian is één van de beste duivinnen ooit gespeeld op de Eijerkamp hokken waar ze oa

Olympic Vivian is een directe dochter van de beroemde Jackpot x Artemis Mynuddin, die zijn
zoon Olympic Vivian koppelde aan een rechtstreekse duivin van Stickers-Donckers terwijl de
moeder van de " Super 611 " een pure Rainer Puttman uit Duitsland en kleindochter " Apollo 2 "
is. Meer successen met Olympische Vivian- nazaten Naast " Super 611 " de nakomelingen
van de NL15-1363398 " Blue 398

" al succesvol geweest op Serajul Loft aangezien de BAN19-3892 al verschillende goede
resultaten behaalde incl. 7. Shartyankadi (156 km) tegen 1.552 duiven. De BAN19-3892,
gekweekt uit een dochter van " Blue 398 ", is vader van de winnaar van 5. Chittagong tegen 716
duiven
De vader van BAN19-3892 is gekweekt uit twee rechtstreekse Eijerkamp-duiven NL121232828 uit LOTUS is dochter KOPERLADY beste duivin allround nationale competitie WHZB
VAN COMB J&J KAMAN, kleinzoon Jackpot en Euro , gekoppeld aan NL10-1274955 gekweekt
uit halfbroer Euro X dochter Euro . paar toen ze ouders werden van oa
•
•
•
•

1. Jamuna tegen 3.055 duiven
1. Bogra tegen 1.918 duiven
2. CTG tegen 1.150 duiven
3. Pirgonj tegen 1.656 duiven

