
 
DUBBELE OVERWINNING MARTIJN EN MARIT KRAMER OP 2E DAGFOND 
door Ton Snoek 

Vooraf had de tweede dagfond vlucht een hoop voeten in de aarde op bestuurlijk niveau. De vlucht zelf 
werd zaterdag 8 juni al vroeg in de ochtend afgelast en de duiven werden terug gebracht naar Fontaney. 
Zondag was het weer wel goed op de vluchtlijn met een beetje wind uit verschillende richtingen. De 
vlucht verliep voorspoedig met weinig of geen verliezen voor de liefhebbers. 
Het werd een mooie vlucht voor Martijn en Marit Kramer met 3 duiven bij de eerste 10 van Noord-Holland 
op plek 1, 2 en 8. Met 20 van de 26 duiven in de uitslag, een prestatie om trots op te zijn! 
Ondanks dat ze de vorm al wel zagen aankomen, hadden ze deze droomuitslag nog niet zien aankomen 
omdat de uitslagen op de kortere vluchten iets tegen vielen. 
Dat je deze uitslagen alleen kunt maken met goede duiven is algemeen bekend. 
De vader van de duif genaamd BAKERO vloog ook een 1e op Vierzon 2015. 
De moeder is de Jasmijn en ook moeder van de TGV 1e dagfond duif van WHZB/ TBOTB. Bij de 
grootouders van de prijsduiven komen we namen tegen zoals Bakker & zn, Koopman, Leytens en 
Hendriks & zn. Een stamboom waar de klasse van afstraalt. 
Als voer systeem hanteert hij de opvoer methode. In het begin van de week Matador start en Beyers 
zoontjes 50/50. Dan Matador vlieg en de laatste dag Matador turbo energy. Dat voor de korte vluchten.  
De tweede week van de 2-wekelijkse cyclus voor de dagfond vluchten wordt er steeds vetter gevoerd. 
Waar normaal P40 en snoepzaad op het menu staat worden er nu ook gehakte pinda's toegevoegd. 
De duiven worden verduisterd van maart tot begin mei. Het bijlichten vangt aan op de langste dag. 
De doffers gaan tussen de dagfond vluchten niet mee maar worden zelf weggebracht. 
Er wordt op de korte vluchten niet “getoond” maar wel op de dagfond vluchten. 
Medisch gezien wordt alleen op advies van dierenarts Stephan Gobel iets toegediend wanneer er wat 
aan mankeert. Alleen voor het geel wordt wel regelmatig wat gegeven. 
Nogmaals hartelijk gefeliciteerd namens de Fondclub N/H. 

 


