
  
  
Mooiste prestaties 2022 
  
*Nationaal: 
 
 
2e nationaal kampioen Dagfond categorie 1 nationale Eendaagse Fondspiegel 
4e nationaal kampioen Podium Landelijke Grootmeesters Dagfond 
4e nationaal onaangewezen hokkampioen Dagfond 
5e nationaal Beste liefhebber onaangewezen hokkampioen 
14e nationaal aangewezen hokkampioen Dagfond 
21e nationaal onaangewezen hokkampioen Vitesse 
  
  
  
*Afdeling Zeeland 96 
  
3e generaal kampioen totaal hok Dagfond 
11e generaal kampioen totaal hok Midfond 
11e generaal kampioen totaal hok Vitesse 
  
  
3e generaal duifkamp met duivin 21-2107611 
6e generaal duifkamp met duivin 20-2023476 
8e generaal duifkamp met duivin 19-3908260   
  
*Samenspel midden afdeling Zeeland 
  
1e generaal kampioen totaal hok Dagfond 
3e generaal kampioen totaal hok Midfond 
2e generaal kampioen totaal hok Vitesse 
  
7e generaal duifkamp dagfond met 20-2023476 
9e generaal duifkamp dagfond met 19-3908260 
5e generaal duifkamp midfond met 20-2023476 
2e generaal duifkamp vitesse met 21-2107611 
10e generaal duifkamp vitesse met 21-2114186 
  
  
2e generaal duifkamp met duivin 21-2107611 
3e generaal duifkamp met duivin 19-3908260 
4e generaal duifkamp met duivin 20-2023476   
  
Vluchten voor oude duiven 2022 
23-4  Quievrain 17 duiven mee 13 prijzen 
30-4 Grevillers 17 duiven mee 14 prijzen 
7-5 Morlincourt 17 duiven mee 14 prijzen 
14-5 Melun 17 duiven mee 11 prijzen 
21-5 Fontenay 17 duiven mee 13 prijzen 
28-5 Pont st max 11 duiven mee 10 prijzen 
28-5 Issoudun (dagfond)6 duiven mee 5 prijzen (1561 duiven prijs 3,24 etc) 



4-6 Fontenay 17 duiven mee 11 prijzen (1024 duiven prijs 1,2,11 etc) 
11-6 Breuil 10 duiven mee 7 prijzen( 892 duiven prijs 13,14 etc) 
11-6 Chateauroux(dagfond) 5 duiven mee 5 prijzen (1018 duiven prijs 4,11 etc) 
18-6 Pont st max 15 duiven mee 11 prijzen 
25-6 Souzay champ(dagfond) 5 duiven mee 5 prijzen 
25-6 pont st max 10 duiven mee 9 prijzen 
2-7 Chateaudun 12 duiven mee 6 prijzen 
9-7 Breuil 9 duiven mee 6 prijzen 
9-7 Argenton(dagfond) 5 duiven mee 5 prijzen 
16-7 Le mans 10 duiven mee 6 prijzen 
24-7 Issoudun(dagfond) 9 duiven mee 6 prijzen (402 duiven prijs 1,9,13,14 etc) 
  
Totaal 209 oude duiven ingekorfd en 157 prijzen gespeeld is 75 0/0 prijs percentage 
  
Mooiste prestaties 2021 : 
  
Nationaal: 
Gouden duif 
2e kampioen reeks Halve fond Nederland 
  
*Afdeling Zeeland 96 
  
  
1e generaal kampioen totaal hok Midfond 
2e generaal kampioen totaal hok jong vitesse 
10e generaal kampioen totaal hok natour 
6e generaal hokkampioen (zonder overnacht/fondvluchten te hebben gespeeld) 
  
3e generaal duifkamp midfond met duivin 20-2023467 
6e generaal duifkamp jong vitesse met doffer 21-2107606 
4e generaal duifkamp 20-2023476 
10e generaal duifkamp 20-2023467 
  
*Samenspel midden afdeling Zeeland 
  
1e generaal kampioen totaal hok Midfond 
1e generaal kampioen totaal hok jong vitesse 
3e generaal kampioen totaal hok natour 
2e generaal hokkampioen(zonder overnacht/fondvluchten te hebben gespeeld) 
  
2e generaal duifkamp midfond met 20-2023467 
1e generaal duifkamp jong vitesse met 21-2107606 
6e generaal duifkamp jong vitesse met 21-2114191 
10e generaal duifkamp jong vitesse met 21-2107612 
9e generaal duifkamp natour met 19-3908260 
3e generaal duifkamp 20-2023476 
7e generaal duifkamp 20-2023467 
9e generaal duifkamp 19-3908260 
  
Mooiste Prestatie 2020 : 
  
Afdeling Zeeland 



1e generaal Hokkampioen dagfond onaangewezen 
  
  
2017 : 3e nationaal kampioen jong categorie 1 fondspiegel 
2019 : 12e nationaal kampioen jong categorie 1 fondspiegel 
2020: 7e nationaal kampioen jong categorie 1 fondspiegel 
 


