
 

 

Sensationele overwinning van Peter Crans op Fontenay jonge duiven 

Vluchten met een zuidoostenwind en warm weer zijn nooit de makkelijkste en ook deze editie van 
de ‘nationale’ jonge duivenderby vormde hierop geen uitzondering. Gelost om 9:00 uur werden 
snelheden verwacht tussen de 1450 en 1600 mpm. Toen de eerste snelheden van Zuid-Holland 
bekend werden, kon worden berekend wanneer de Noord-Hollandse duiven konden vallen. Maar 
wederom haalden de eerst gemelde duiven bij lange na niet deze snelheden. Tot opeens Peter Crans 
bovenaan de sectorale meldlijst verscheen. Geklokt om 14:47 op een afstand van 555 km. 
resulteerde dit in een snelheid van net geen 1600 mpm. en vliegt de winnares maar liefst 87 meter 
per minuut los op de 2e duif in de Fondclub 

De jonge duivin van Peter wint dus de eerste prijs in de Fondclub maar ook in de gehele sector tegen 
ruim 11.000 duiven. Hoe heeft ze dat geflikt? Allereerst begint het met goede duiven. Peter staat 
erom bekend dat hij duiven heeft die het liefste zware vluchten voorgeschoteld krijgen. Hiervoor 
heeft hij voornamelijk het soort van Arie Dijkstra op zijn hokken. Ook de winnares stamt af van twee 
Dijkstra duiven. In de afstamming zien we als grootouders Arkos en Chloë. Uit dit koppel komen al 
meer dan 10 duiven die bij de eerste tien NPO (Noord) hebben gevlogen. Ook de bekende toppers 
zoals Dafne S. en Lieke (3e Nat. Asduif Dagfond) hebben deze duiven als voorouders. 

Zelf had de winnares met een ladiesleague ring (NL19-7002799) al 6 prijzen gevlogen met onder 
andere een 4e in CC 1A tegen 1103 duiven vanuit Roosendaal. Hoewel Peter dit jaar voor het eerst 
de jongen op de deur speelt, zitten een aantal oude duivinnen tussen de jongen op eieren. Achteraf 
blijkt dat de winnares ook op eieren is gaan zitten en op de dag van inkorven deze eieren hevig heeft 
verdedigd.  

De jonge duiven worden verduisterd vanaf 1 april tot circa eind juni om vervolgens belicht te worden 
vanaf half juli. Veel duiven staan dus nog op een volle vleugel wat noodzakelijk is om in september 
nog behoorlijk te kunnen presteren.  

Namens de Fondclub gefeliciteerd en hartelijk bedankt voor de jonge duif die Peter schenkt aan de 
Fondclub voor de jaarlijkse jonge duivenverkoping  in november. 



 


