Jan en Joke Kaman presteren uitmuntend op Nationale Chateauroux
Door Martijn Kramer

Ook de enige nationale vlucht vanuit Chateauroux werd vervlogen onder zware omstandigheden. Dit
keer weliswaar met een overwegend noord-westenwind, maar de zon scheen uitbundig en maar een
paar duiven in Noord-Holland behaalden snelheden van meer dan 1200 mpm. Om dan te winnen en
een prachtige serie te draaien is niet velen
gegeven.
Het waren echter Jan en Joke Kaman die het
concours naar hun hand zetten. Een prachtige
overwinning en daarnaast vier duiven bij de top10 en 31 duiven van de 35 in de prijzen! Dan mag
je jezelf dagfondspecialist noemen. De duif die
Chateauroux wint is de NL16-1408396 die om
16:28 uur over de plaat liep en een snelheid
behaalt van 1220 mpm. Het betreft hier een
blauwband weduwnaar met de naam “De Lei”,
vernoemd naar zijn overleden duivenvriend Lei
Evers.
Veertien dagen voor Chateauroux speelde “De Lei” al de 3e in De Fondclub, waaruit blijkt dat deze
doffer in grootse vorm verkeerde. Op de website van Jan en Joke is een mooi filmpje te zien hoe Jan
deze topper motiveert. Veel vechten met elkaar en uitbreiding van het territorium zijn enkele
ingrediënten om tot deze topprestatie te komen. Daarnaast een zeer fanatieke benadering van de
duivensport en niets aan het toeval overlaten. Over elk aspect wordt goed nagedacht.
Meer informatie over de verzorging van Jan zijn duiven kan worden gelezen in nr. 27 van het Spoor
der Kampioenen. Dit naar aanleiding van de 1e NPO en de Grootmeester van de week.
Jan en Joke, van harte gefeliciteerd met deze topprestatie.
DE TOP 10
1. 3. 5. & 9. Comb. J. & J. Kaman, Wormerveer 2. Comb. Tervoort-Hasert, Haarlem
4. Martin Vinkenborg, Volendam 6. W.C.J. Wijfje, De Kwakel 7. C. Wijhenke, Amstelveen
8. W. Klaverstijn jr., Amstelveen 10. C. van Lammeren, Bovenkerk
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