
BERT WOLF  wint opnieuw Dagfond vanuit Fay Aux Loges 
 

 
 

Op 1 augustus zou heel Nederland lossen voor een dagfondvlucht vanuit Issoudun. 
Vanwege de verwachte hitte besloot de NPO in te grijpen en besloten ze de 
afstanden in te korten, waarmee direct het nationale karakter veranderde in een 
sectorale vlucht. Ik denk dat menig liefhebber dat wel jammer vond om zijn/haar 
krachten te kunnen gaan meten tegen de rest van NL met een afstand dik boven de 
600 km. 
Voor sector 3 werd er uitgeweken naar het inmiddels bekende Fay Aux Loges die 4 
weken eerder al op het programma stond. De duiven werden ’s morgens om 09:00 
gelost met een lichte NW-wind die gedurende dag in Nederland WNW zou worden. 
Menigeen zal dikwijls hebben berekend en hebben geappt met elkaar hoe laat ze 
zouden kunnen komen.  
Bij de Vredesbode waren en 166 duiven ingekorfd door 21 liefhebbers en nadat ’s 
morgens de jongen duiven al waren gelost konden de liefhebbers vd langere adem 
zich op maken voor deze Fay aux Loges (gem.532 km). 
 
De winnende duif NL2019-1431864 van Bert Wolf viel 16:11:02 op de klep met een 
gemiddelde snelheid van 1233,398 m/min (74 km/h). Deze blauwe weduwnaar van   
Bert Wolf wint met ruime voorsprong. Bert had dit keer er slechts 10 ingekorfd 
(duivinnen speelt hij tussendoor op Kerkrade) en naast een 1e prijs id vereniging wint 
ie ook nog eens een 3e prijs en met een  prijspercentage van 50% was zijn zaterdag 
al weer geslaagd.  
Deze twee duiven klasseerden zich als 27e en 48e tegen 1651 duiven in Kring Zuid. 
Bert liet de midfond vluchten voor wat het is en speelde al zijn duiven verder door op 
de dagfond. Op de vorige Fay aux Loges won ook al een jaarling van Bert.  



Bert gaf tijdje geleden nog aan dat al zijn jonge duiven in 2019 alleen maar een stuk 
of 3 tot 4 natour vluchten hadden meegedaan.  Momenteel zit er dus vorm op de 
duiven bij Bert.  
De ouders van de blauwe 864 komen rechtstreeks van Fernand Mariën.  
Van vaderszijde de Koopman lijn van en van moederszijde uit duiven die Mariën 
haalde bij Toine Jacobs en Rudie Diels. Deze jonge doffer ging als laatste de mand 
in omdat ie nogal irritant is. Meer een straf dus dat de 864 mee moest, maar 
bezorgde zijn baas toch de overwinning. Bert voert de duiven langzaam op en doet 
dat met het voer van Matador volgens het schema voor de dagfond.  
Vanuit Bert nog een bedankje naar Albert Meulenbeek die er voor zorgt dat zijn 
duiven voor hem worden ingekorfd.  
Over 2 weken de laatste dagfondvlucht vanuit Chateaudun en wie weet welke 
winnaar er dan uit de koker rolt.  
 
Nogmaals Gefeliciteerd Bert en succes komende weken!! 
 


