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Referenties | Maandwinnaars | Resultaten opgeven
Goede prestaties met rechtstreekse of nazaten van Eijerkamp duiven door liefhebbers in binnen- en

Eijerkamp Webshop

buitenland.
Gent Arjan van, West-Knollendam

Bordeaux sector 2 (5-8-2010)
Bordeaux 2010 (29-6-2010)
5e plaats in de One Loft race Kalimanci (Bulgarije) (13-8-2009)
Bordeaux sector 2 (5-8-2010)
Arjan behaalde op de overnachtvlucht Bordeaux de 339e prijs nationaal sector 2 tegen 6.101 duiven

Toevoegen aan favorieten

met een Eijerkamp-fondduif.
De duif die voor deze prestatie zorgde was de NL08-1375818, die als moeder heeft “Double Giant” uit

Stel in als startpagina

“broer Shaidani” x dochter “Black Giant”.
“Broer Shaidani” werd gekweekt uit “Black Giant” x “dochter “Marseille Star”.

Terms & Conditions

“Dochter Black Giant” heeft als ouders “Black Giant” en een dochter “Floran x Katja”.
(“Katja” won 1e nationaal Bergerac tegen 16.674 duiven)
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Bordeaux 2010 (29-6-2010)
Arjan behaalde met zijn NL08-1375824 van de soort Aarden in afdeling 6 op Bordeaux ( 934 km. ) de
138e prijs tegen 1.758 duiven.
Deze duif werd gekweekt uit een rechtstreekse Eijerkamp-duif: de “Inteelt Krancher” en de
NL03-1916985.
<< Top
5e plaats in de One Loft race Kalimanci (Bulgarije) (13-8-2009)
De NL09-1030198 van Arjan wint de 5e plaats in de One Loft race Kalimanci (Bulgarije).
De vlucht werd gehouden vanuit Kula en de afstand bedroeg 430 kilometer. Er namen 484 duiven aan
de race deel, die plaatsvond onder zware omstandigheden: tegenwind en een temperatuur van dertig
graden!
De “198”stamt langs vaderskant uit een zoon van “Zoon Leontien” x “dochter Jonge Wittenbuik”
(soort H. Eijerkamp en znn.) en langs moederskant uit een dochter van “Zoon Silver Shadow II” x
“Kleindochter Silver Shadow” (rechtstreeks H. Eijerkamp en znn.).
Arjan had dit koppel speciaal samengesteld voor eenhoksraces.

© 2010 Hans & Evert Jan
Eijerkamp

7-8-2010 21:48

Referenties - Eijerkamp & Zonen

2 van 2

http://www.eijerkamp.com/default.asp?ContentId=3065&LanguageId=...

<< Top
<< Back

7-8-2010 21:48

