
                                A.KRAMER overwinnaar van BRIVE 

Op deze laatste fondvlucht van het seizoen 2021 is de attractievlucht Brive een overwinning 
geworden van A.KRAMER uit het mooie Rozenburg. Aan de overkant van het Westland ligt het 
voormalige VEROLME dorp , het is deze Cornelis Verolme die de scheepsbouw heeft groot gemaakt 
in het haven gebied. Voor z’n medewerkers waren woningen nodig en liefst in de buurt dus was 
bouwen hier dicht bij de oplossing. Ook onze overwinnaar woont in een van deze huizen al z,n hele 
leven eerst thuis bij z,n ouders en nu een straat verder in de zelfde buurt. Als je zo dicht bij alle 
havens woont ga je ook makkelijk werken in deze omgeving,dus was onze overwinnaar sinds 1988 
medewerker op een ponton dat bij de graan elevator  grote zeeschepen van hun lading ontdeed. 
Maar thans heeft hij ook pensioen dus alle tijd voor de duiven. Duiven heeft hij vanaf 1988 eerst in 
de plaatselijke club en nu in Hellevoetsluis, er zijn nu nog maar twee liefhebbers over in Rozenburg. 
Er wordt voornamelijk programma gespeeld met hoofddoel de fond, de 2018-1059044 is een goed 
gebouwde doffer die op 6 oude pennen werd gespeeld. Soorten die hier de overhand hebben zijn 
Bruggenman/Hagens/ en Polder. De duiven worden op Weduwschap gespeeld . de verzorging is zoals 
gebruikelijk de verplichte entingen en de jonge duiven tegen pokken,indien nodig wordt er met Belga 
Thai gekuurd. De koppeling is begin maart en als de jongen groot genoeg zijn gaat er een mee met de 
duivin en de andere blijft bij de doffer dus geen tweede legsel .i v. m. de pennenrui , er huizen 
plusminus 100 duiven op de hokken 16 overjarige en 12 jaarlingen en drie nest duivinnen. Voeren 
gebeurd met versele lage en p40 met ook veel pindaas tot wel een kilo per week. Voor de zware 
vluchten wordt Beijers energie + hennep gevoerd. Het ene hok staat op het westen, en het andere 
noordwest het is met pannen gedekt er zit niet veel glas in vandaar dat op het achterdak een raam is 
voor de zonnewarmte ,ook is er vloerverwarming om de kilte weg te houden. de ventilatie gaat op 
een natuurlijke weg.  De jongen worden met het programma opgeleerd of anders de natour, trainen 
doen ze verplicht twee keer per dag. De 888 duiven werden om 0.8.10 uur gelost de verwachting dat 
er s,avonds duiven zouden doorkomen was heel reëel. Binnen zittend zag hij de duif over het dak van 
de buren komen en op de klep vallen, het was de eerst getekende van 8 duiven die hij mee had, er 
vielen die avond in onze fondclub z,n 25 duiven, de rest ging de nacht in en de andere morgen rond 
9.30 uur was het gedaan  en zat het er op voor 2021. De 2018-1059044 is in de hand een echte 
eendaagse duif en zijde zacht hij heeft meerdere prijzen gewonnen  waaronder een 1e van 
chateauroux. De beste duif ooit was de 1999-2272922 welke een 3e nationaal Mont de Marsan van 
de sector vloog tegen 6220 duiven en 9e tegen 30.850 duiven voorwaar geen kleintje pils. Heer 
Kramer bedankt voor de koffie en het goede gesprek veel succes voor de komende jaren.   

Vriendelijke sportgroeten 

Aad van Bergenhengouwen 

 

 

 

 

 



 


