
Vlucht:    Chateauroux E33 

Winnaar Eredivisie:  J. & J. Kaman  

Duif:     NL19-1552551 

Datum:    15-08-2020 

Vereniging:    p.v. De Postduif 

Snelheid:    1312,207 m/m  Aantal duiven: 342 

,Wind:     Variabel   Aantal liefhebbers: 22 

Winnaar Eerste divisie:  Damian Kaman   

Duif:     NL18-1771810 

Snelheid:    1299,430 m/m 

Vereniging:    p.v. De Postduif 

 

 

Winnaar Eredivisie: J. & J. Kaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Winnaar Eerste divisie: Damian Kaman 



Chateauroux, E33, 15-08-2020 

 

De 4e dagfondvlucht Chateauroux een prooi voor Jan en Joke 
Kaman. 1e en 2e in z.c.c. en 2e en 4e intertekst. 

 

Donderdag avond hebben de Zaanse liefhebbers onder tropische omstandigheden 
ingekorfd voor de vlucht vanuit de Franse plaats Chateauroux. Dit is een afstand van 
maar liefst 670 km. Het zou niet makkelijk worden voor de 342 ingekorfde duiven. 
Zaterdag ochtend zijn de duiven om 8 uur gelost om aan de terugreis te beginnen. 
Het werd duidelijk dat de winnaars zich zouden melden die hun duiven in top conditie 
hebben. 
 
Het waren Jan en Joke Kaman van De Postduif die de snelste duif mochten 
begroeten. Dit was om 16:30:11 met een snelheid van 1312 mpm hun eerst 
getekende. Het was de 19-551 “Blue Thunder” die recht uit het goeie gat kwam. Na 
nog een paar ere rondes wat hij altijd doet landt hij evengoed nog als eerste op de 
klep. 2 weken geleden op Blois speelde hij na veel getreuzel de 2e prijs in de Z.C.C. en 
3e intertekst en nu dus een 2e intertekst.  
Maar de koek bleek nog niet op. De kleinzoon Damian Kaman met 7 duifjes mee 
speelde met “The Late Fighter” ook een 3e in de Z.C.C. en 5e intertekst. Ook op Blois 
was deze duif 10e op intertekst. Damian is tevens in de Z.C.C. winnaar in de 1e divisie.  
 
Het was een super weekend voor De Postduif, want Comb. Kuiper die als een komeet 
omhoog is geschoten, speelde 4e in de Z.C.C. en 9e op intertekst met zijn 19-433 
“Jorrit” (satelliet hok Kaman). Tevens staat hij bovenaan voor het generaal 
kampioenschap. 
 
De plaatsen 5,6 en 7 zijn in de Z.C.C. zijn voor de dagfond specialist R. Faber uit 
vereniging Zaanstreek Noord. Ook bij Richard zit er een 10e plaats intertekst bij. Hier 
is de topper de “19-803”. 
 
We blijven voor de 8e en 10e plaats in de Z.C.C. ook bij vereniging Zaanstreek Noord. 
Deze zijn voor de combinatie M. & M. Kramer.  
 
Met deze uitslag kunnen we gerust zeggen dat we in de Zaanstreek toch wel heel 
goede dagfond specialisten hebben.  
 
 
 
1,2 en 9: Comb J&J Kaman (PD) 3: Damian Kaman (PD) 4: Comb Kuiper (PD) 5,6,en 7: 
R. Faber (ZN) 8 en 10: M & M Kramer (ZN). 
 

 



 

 

 

 

 

Attractie 

Chateauroux E33 

Eredivisie: J. & J. Kaman - plaats 1 

Eerste divisie: J. Hol – plaats 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg onze Zaanse liefhebbers op facebook: 

ZaanseDuivensport.nl  
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