
4, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28 etc Laon in Kring de IJssel 

Prijspercentage in Regio 83% 

De laatste wedvlucht van 2017 was er weer één waar de verantwoordelijken voor de lossing het niet 

makkelijk hadden. Veel afdelingen stelden uit maar die van ons werden toch gelost. Onderweg zullen 

ze zeker last van regen en onweer gehad hebben maar desondanks haalden de eerste duiven een 

snelheid boven de 100km. 

 

Kort terugkijkend op dit seizoen kunnen we stellen dat we één van onze beste seizoenen van de 

laatste jaren hebben gehad. 

Op 12 vluchten werd een eerste prijs gewonnen en de prijspercentages waren steeds uitzonderlijk 

hoog. Vooral dat laatste is een graadmeter voor de kwaliteit en bewijst dat het met de kwaliteit in de 

breedte wel goed zit en we nu al uitkijken naar seizoen 2018. 

 

De eerste was “Ciara” NL16-1253685 een duif met een enorme stamboom. 

Haar vader is "Tanner" gekweekt uit "Rossi" x "Mieke" en haar moeder is "Maxima" gekweekt uit de 

"Nieuwe Olympiade" x "Summerset" een dochter van "Jackpot". 

Eerder "Ciara" won a.o: 

• 5. Quievrain tegen 6.814 duiven 

• 6. Chalons en Champagne tegen 3,282 duiven 

• 7. Vervins tegen 1.332 duiven 

• 8. Nanteuil le Haudouin tegen 2.211 duiven 

Nummer twee was "Avery" een 100% Heremans-Ceusters uit "Jackpot" x "Rossi". 

Haar vader is "Jackpot Junior" gekweekt uit "Jackpot" x "Artemis". 

Haar moeder is "Canberra" gekweekt uit "Rossi" x "Kadootje" een dochter van de "Nieuwe 

Olympiade". 

"Avery" won a.o .: 

• 2e Asduif vitesse Kring 1 Regio 4 in 2015 

• 4e Asduif midfond Kring 1 Regio 4 in 2015 

• 1e Quievrain tegen 1.994 duiven 

• 2e Menen tegen 3.151 duiven 

• 4e Chalons en Champagne tegen 2.830 duiven 

• 8e Soissons tegen 5.392 duiven 

• 8e Soissons tegen 1.249 duiven 

• 9e Laon tegen 1.111 duiven 

De derde was 'Eternity' NL16-1254249 een duif gekweekt uit twee buitencategorie ouders. 

De vader is "Streetfighter" gekweekt uit "Don Leo" x "Joke" een wereldklasse duivin van Jan Kaman 

die vele top presterende nakomelingen heeft gekweekt op ons hok. 

De moeder is niemand minder dan "Indy" winnaar van a.o: 

• 5e NPO Troyes tegen 4.122 duiven 

• 7e NPO Chateauroux tegen 2.200 duiven 

• 9e NPO Chateauroux tegen 3.251 duiven 

Prijsoverzicht 

 Club: Mee 100 duiven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 etc 36/23 Perc. 64% 

 Area the IJssel: Mee 546 duiven  4, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28 etc 36/23 Perc. 64% 

 Regio 4: Mee 1970 duiven : 10, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 52, 69, 82 etc. 36/30 Perc. 83% 

https://www.eijerkamp.com/content/Laon%20Club%209-9-2017.pdf
https://www.eijerkamp.com/content/Laon%20Kring%209-9-2017.pdf
https://www.eijerkamp.com/content/Laon%20Regio%209-9-2017.pdf

