
Vlucht:    Blois E35 

Winnaar Eredivisie:  R. Faber  

Duif:     NL18-1768834 

Datum:    29-08-2020 

Vereniging:    p.v. Zaanstreek-Noord 

Snelheid:    1420,098 m/m  Aantal duiven: 315 

,Wind:     Zuidwest   Aantal liefhebbers: 22 

Winnaar Eerste divisie:  A. Bax   

Duif:     NL16-1405821 

Snelheid:    1357,948 m/m 

Vereniging:    p.v. Zaanstreek-Noord 

 

 

Winnaar Eredivisie: R. Faber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Winnaar Eerste divisie: A. Bax 



Blois, E35, 29-08-2020 

 

Richard Faber blijft duiventrein in Wormer(veer) voor op Blois.  
 
De laatste dagfondvlucht van 2020 is gewonnen door Richard Faber. 
Zijn tweejarige duivin de ‘834’ bleef alle concurrenten voor. De 
tweede plaats werd gewonnen door Marit & Martijn Kramer en Jan & 
Joke Kaman completeerde het podium. Dit maakt dan ook meteen 
duidelijk dat ook Blois weer een vlucht werd voor de specialisten.  
 
Aangezien dit de laatste dagfondvlucht betrof zijn nu ook de 
kampioenen bekend. Jan & Joke Kaman zijn zowel onaangewezen als 
aangewezen kampioen geworden. Richard Faber bezet op beide 
facetten de plaatsen twee. Marit & Martijn zijn derde onaangewezen 
geworden en de derde plaats aangewezen is gewonnen door Marcel 
Kroon.  
 
Na het podium op Blois komt de trein in Wormer en Wormerveer los 
bij de beide man-vrouw combinaties Kramer en Kaman. Marit & 
Martijn winnen de plaatsen 5, 8 en 13, een mooie prestatie met 4 
duiven bij de eerste dertien. Echter, baas boven baas. Jan en Joke 
Kaman starten met de 3e plek in de ZCC, maar winnen daarnaast ook 
de plaatsen 4, 6, 7, 9, 10, 11 en 12. Een top afsluiting van het 
dagfondseizoen met 8 duiven bij de eerste 12 duiven in de ZCC. Grote 
klasse.  
 
Voor de dagfondmannen en vrouwen zit het seizoen er wat betreft 
de oude duiven op. Voor de jonge duiven kunnen de messen nog 
tweemaal geslepen worden. Allereerst voor de ingekorte vlucht 
vanuit Pont St. Maxence (in plaats van Fontenay). Succes met de 
laatste vluchten!  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Attractie 

Chateauroux E33 

Eredivisie: J. & J. Kaman - plaats 6 

Eerste divisie: G. Roelofsen – plaats 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg onze Zaanse liefhebbers op facebook: 

ZaanseDuivensport.nl  
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