FONDUNIE 2000

F.S. Kramer en Zn., Wormer
Glorieus winnaars vanuit Pau
Tekst : Bas Weijers

Na een zwaar eerste overnachtweekend twee weken geleden konden de liefhebbers
hun hart ophalen met Pau en St. Vincent in één weekend. De weersvoorspellingen
waren niet bijster positief te noemen, toch kreeg het konvooi van ruim 8.000
Internationaal gezette duiven op vrijdag om 07:00 uur de vrijheid. Het aftellen kon
beginnen en op de website van Pipa werden de eerste meldingen nauwlettend in de
gaten gehouden. Toch viel de snelheid al snel wat terug naarmate de duiven dichter bij
Nederland kwamen. Met eerste meldingen in het Zeeuwse zou het voor de duiven die
streden om de overwinning in de Fondunie een lastig karwei worden hun thuishaven
nog te bereiken op de dag van lossing. Een duivin van Fred Kramer uit Wormer had
lak aan dit alles en even voor half elf meldde ze zich op haar thuisbasis. Deze
nestduivin behaalt hiermee tevens een 10e nationaal. Afdeling 6, sinds dit jaar deel
uitmakend van de Fondunie, heeft hiermee haar eerste overwinning binnen!
Hoofdpersonen
F.S. Kramer en Zoon staat voor Fred en Martijn Kramer. Eigenlijk klopt de naamgeving niet.
Martijn is al een tijd zelfstandig bezig en richt zich op de dagfondvluchten. Toch is er wel
degelijk spraken van een combinatie die bestaat uit Fred Kramer en Cees Ouwehand. Deze
compagnons die beide een druk bestaan hebben, compenseren elkaar in de geringe
hoeveelheid te besteden tijd. Familie Kramer heeft al een prachtig palmares opgebouwd in
de duivensport in de loop der jaren. Om toch wat meer om handen te hebben dan enkel de
dagfondvluchten werd in 2006 besloten het overnachtwerk wat serieuzer aan te gaan
pakken. Samen met Cees werd de basis gevormd van de hedendaagse Kramerovernachtduif.
Stamopbouw
In 2006 werd het in duivenkringen inmiddels wereldberoemde Brummen aangedaan. Bij
Hans en Evert-Jan Eijerkamp werden nazaten gekocht uit diverse asduiven als Salinero,
Black Giant, Katja, etc. Deze duiven vormen, met inbreng van duiven van Jan Roelofs uit
Alkmaar en Martin Vinkenborg uit Volendam, het basismateriaal van de combinatie. In de
pedigree van de winnares van Pau zien we als ouders 2 rechtstreekse Eijerkampen. Vader is
een zoon van Bohdi, winnaar 5e nat. Mont de Marsan en destijds topvlieger op de hokken bij
Eijerkamp. Bodhi zat gekoppeld aan een dochter van Asterix, een andere topper op de
hokken in Brummen. De moeder is een volle dochter van Salinero, winnaar 1e nat. Bergerac
en 2e NPO Perigieux, gekoppeld aan ‘Nightingale’, een dochter van Katja.
Een volle broer van de winnares, Gus d’Amato, werd in 2010 duifkampioen van Fondclub
Noord-Holland. De winnares vloog als jaarling van Bordeaux en vorig jaar was ze hun 2e duif
van Cahors, goed voor een 4e in het rayon. Ze zal dit jaar niet meer gespeeld gaan worden.
Systeem Kramer
De kweek op de hokken in Wormer start eind december / begin januari. Van zowel de
kweekduiven als de vliegduiven wordt gekweekt. De reden dat er vroeg gestart wordt met
kweken is om de duiven zo snel mogelijk klaar te stomen voor de trainingsarbeid die verzet
moet gaan worden in de aanloop naar het fondseizoen. Hier wordt veel waarde aan gehecht.
De combinatie speelt in beginsel alleen op de overnachtvluchten met doffers op
weduwschap, maar de duivinnen wordt ook uitgelaten en gespeeld op het kortere werk.
Deze dames worden aan het einde van het seizoen ingezet als het weduwschap ten einde is

en de duiven gekoppeld worden om op eitjes de laatste vluchten af te werken. De victorie op
Pau gaat naar een duivin, niet echt logisch dus zo vroeg in het seizoen. De heren hebben bij
een hokbezoek in Putten bij niemand minder dan Wout van den Hoek inspiratie opgedaan
voor het plaatsen van een broedbak tussen de weduwduivinnen en het hierin laten broeden
van een koppeltje. Dit systeem is in kopie doorgevoerd in Wormer en de winnares mocht
hierin plaatsnemen. Alles leek echter geheel in de soep te lopen toen een 8-tal dagen voor
inkorving van Pau haar doffer achterbleef op Roosendaal. Het jong dat geboren werd kreeg
echter de volledige aandacht van moeder en blijkbaar bracht dit zo veel motivatie dat Fred
het verlies van de doffer inmiddels vergeten is!
Als jong worden de duiven opgeleerd op de rayonvluchten om zo voldoende ervaring op te
doen. De jaarlingen krijgen 2 overnachtvluchten op hun programma waarbij ze zich minimaal
1 keer goed moeten laten zien anders is het einde oefening. Als 3-jarige worden de duiven,
als het kan, 3 keer gespeeld, het grote voordeel van weduwschap volgens de mannen.
De circa 50 weduwnaars zijn over 3 afdelingen verdeeld en worden apart in potjes gevoerd.
Fred geeft de voorkeur aan individuele voorbereiding van de duiven. Het werken met potjes
biedt als voordeel dat er verschillend gevoerd kan worden op eenzelfde afdeling. De laatste
dagen naar een vlucht toe wordt de mengeling steeds vetrijker, voordien is het redelijk
schraal met de lepel en moet alles op anders wordt het weggenomen. Getoond wordt er niet
ter motivatie, wel wordt er meermaals gelapt van 40 km. waarna de duivin korte tijd gegeven
wordt bij thuiskomst. Op medisch gebied is niet veel te melden naast de gebruikelijke
ontsmetting. Bij thuiskomst worden de vluchtdeelnemers apart in een hok geplaatst en
krijgen hun duivin en kunnen hier in alle rust herstellen van hun inspanning.
Met een kopduif op Bergerac en een overwinning in de Fondunie op Pau is het seizoen voor
Fred Kramer en Cees Ouwehand buitengewoon goed begonnen. Met 2 mee op Pau 100%
prijs met de 2e duif op plaats 10 op de voorlopige meldingenlijst.
Meldingenlijst Pau – Fondunie 2000
Nr. Naam
1 Comb F.S. Kramer & Z
2 R.J. van den Breul
3 Gebr Brugemann
4 A.C. Versluis
5 G. van Tuyl
6 Rieks Lonsain
7 Comb van den Berg
8 Comb Greve
9 J. Bochem
10 Comb F.S. Kramer & Z

Woonplaats
Wormer
Driebergen
Assendelft
Leerdam
Hellouw
Nieuwleusen
Utrecht
Utrecht
Amsterdam Noord
Wormer

Afstand
1091.033
1058.688
1087.115
1036.183
1032.343
1141.507
1054.601
1057.213
1084.419
2

Tijd
22:25:40
04:58:19
05:29:46
04:24:32
05:20:00
07:06:45
06:17:12
06:21:50
07:06:22
07:15:40

Ringnr.
081375421
061939302
085810004
071845616
061265201
091734402
081297062
051123091
071635851
081375538

Snelheid
1178.6465
1104.7372
1098.3551
1081.0089
1053.4119
1050.3865
1016.7775
1014.7627
998.2079
995.7716

