
Frits Berendsen wint 2e dagfondvlucht vanuit Bourges 
 

 
De 2e dagfondvlucht Bourges stond op het programma. Nu kon er vroeg worden gelost 
wel om 07:00 uur. Slechts 224 duiven in concours nu, behoorlijk minder dan de vorige 
dagfondvlucht. .  
Er werd door Frits de 1e meldingen in de gaten gehouden en de NL2019-1432476, blauwe 
weduwnaar van Frits Berendsen legde de bijna 602 km af met 77,1 km/h, ruim genoeg voor 
de overwinning bij Vredesbode. In de vereniging draaide Frits er 7 van de 13 in de prijzen, op 
kring niveau nog beter 10 vd 13 id prijzen.  
In kring zuid  scoorde de 476 een 12e van 2191 duiven (1:100) en in afdeling 9 een 31e tegen 
5762 duiven (1:100), al met een knappe prestatie waarbij deze kleine liefhebber zich netjes 
nestelt tussen de groten onder ons.  
Frits zat samen met zijn zoon en André Jonker de duiven op te wachten en had ze rondom 
14:40 verwacht. Hun geduld werd 8 minuten langer op de proef gesteld want om 14:48:27 
werd de 476 geklokt. 
Frits zijn doffers op klassiek weduwschap en houd het simpel, met de dagfond in aantocht 
volle bak Beijers Weduwschap voer en de nodige bijproducten zoals grit roodsteen piksteen 
en pikkoek. De vitesse vluchten worden wel gespeeld maar Frits zijn doel is knallen op de 
dagfond. Thans speelt hij met 13 weduwnaars. De duivinnen speelt hij niet op de natour.  Hij 
kweekt er alleen van en dienen rest als weduwduivin.  
De 476 is door Frits zelf gekweekt en de vader van de 476 is de 2009-1921310 (verdere 
afstamming onbekend) en gekregen van Jan Driessen en de moeder van de 476 is de 2016-
1274711 en komt uit kruising van 09-646, via Comb. Driessen (lijn Prima Vera x Jan vd 
Pasch)  x 14-430, via Raymond Jonker (vd Comb. Lokhorst).  
Goed soort waarmee Frits zijn 1e overwinning van het seizoen binnenhaalt. 
Frits van harte gefeliciteerd met deze zege en succes op Issoudun.  


