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Pnt Snt Maxence jonge duiven 5 september 2020 

Martijn & Marit Kramer winnen tweede jonge duivenvlucht 

 

 

Na een serie jongen 
duiven vluchten die 
gekenmerkt werden door 
regen en wind, waren de 
weergoden de duiven 
eindelijk gunstig gezind. 
Van start tot finish een 
mooie blauwe lucht met 
wat wolken en rustige 
wind. De eerste kilometers 
iets noordwest om later 
naar het west zuidwesten 
te draaien, zorgend voor 
een mooie en regelmatige 
vlucht. Onder dergelijke 
omstandigheden komen de 
liefhebbers naar voren die 
vaker van voren zitten op 
de jonge duivenvluchten. 
Zo ook deze vlucht. Niet 



dat ze zichzelf zien als specifieke jonge duivenspecialisten, want de dagfond is bij hen het 
belangrijkste, maar het jonge duivenspel gaat ze gemakkelijk af. We hebben het over Martijn 
& Marit Kramer die de vlucht vanuit Pont Saint Maxence winnen. 

Verantwoordelijk hiervoor is de jonge doffer NL20-1383366 die als eerstgetekende de mand 
in ging. De week hiervoor speelde deze doffer op Roye de 4e in de ZCC onder 
omstandigheden die een hoge positie in de afdeling helaas onmogelijk maakte. Gekoppeld 
aan een duivin en gespeeld op de deur perste hij een snelheid van XXX mpm over 387 km. 
uit zijn perfect gebouwde lichaam. 

Van vaderszijde komt hij uit een doffer die gekweekt is uit een Verkerkdoffer afkomstig van 
Göbel Pigeons gekoppeld aan Golden Sanne, 1e Asduif Jong afd. NH 2016 en 6e Nationaal. 
De moeder komt uit een kleinzoon van Miss Overegge gekoppeld aan Saturnia (moeder 
Juno 1e en 2e NPO op de dagfond). 

Waar op de vitessevluchten meestal 1x per week gelapt is, werd dit niet gedaan op de jonge 
duiven midfondvluchten. Verschil werd niet gemerkt want de duiven kwamen op Pont Saint 
Maxence als de spreekwoordelijke hagel. Met nog één jonge duivenvlucht te gaan, wachten 
we af of deze combinatie nog wat vuurwerk kan leveren. 

Namens de Fondclub van harte gefeliciteerd met deze overwinning. 


