
Jolanda Kniest wint 1e dagfondvlucht vanuit Sermaises 28-05-2022 
 
 

Na 3 vitessevluchten, en 2 midfondvluchten kon men zich gaan meten op de 1e dagfond 
vlucht vanuit Sermaises, een afdelingslossing van ongeveer 493 km voor Didam eo. Waar op 
de vitesse- en midfondvluchten knappe kopduiven waren te melden voor de leden van de 
Vredesbode Didam was nu de eer aan de liefhebbers die van meer afstand houden.    
Sermaises is gelegen tussen Etampes en Pithiviers en is een nieuwe losplaats waar de 
afdeling voor gekozen heeft. Bij de Vredesbode werden er donderdagavond 293 duiven 
ingekorfd door 31 liefhebbers.  
Sermaisses werd lekker vroeg gelost om 07:15 uur en ook werd er al om 07:15 gelost in 
Quievrain. De wind onderweg was NNW-NW, dus de meeste liefhebbers rekenden op 
gemiddeld 7 uur vliegen voor de duiven.  De vraag is al gauw wie bijt de spits af en gaat de 
eerste dagfondvlucht binnen de Vredesbode op zijn/haar naam schrijven.  
Ten huize van Jolanda en André Kniest zaten ze op tijd te wachten en André kreeg 
telefoontje van Frits en kort nadat het gesprek werd beëindigd viel het blauwe duivinnetje 
NL2021-1690572 met hangende vleugels op de klep, en dat ze verwacht werd bleek wel dat 
Jolanda en André haar 1e getekende hebben gezet. Ze is 100% soort van Lucas Scholten 
Sneek de liefhebber waar Jolanda en André een goede vriendschap mee hebben 
opgebouwd. 
Haar aankomsttijd was 14:05:25 en was de enige duif die de 1200 m/min haalde binnen de 
Vredesbode en bezorgde haar baasje een plezierige zaterdag. Ze had er 10 mee en draaide 
er 50% in prijzen.  De vliegploeg bestond uit 8 duivinnen en 2 doffers 
De duiven worden gevoerd met voer van Versele Laga en ze houden het erg simpel op erg 
functionele hokken. Geen mega accommodatie, maar goed gebouwde en goede duiven, en 
afgelopen jaren is er streng geselecteerd op het aantal kweekkoppels. Maximaal worden er 
jaarlijks ongeveer 40 jongen gekweekt en de hoofdmoot van de duiven zijn de rechtstreekse 
Lucas Scholten duiven met aanvulling van Huub Hermans – Born + lijn van Fred Büttner Ulft 
en de succesvolle inbreng van een vale duivin van Wim Evers.  
Dat het hier wel goed zit met de vorm bewees hun jaarling duivinnetje en wie weet waar ik 
voor de volgende dagfond vlucht weer naar toe mag. Jolanda en Andre doen er in ieder 
geval alles voor om weer als winnaars uit de strijd te komen.  



 
 
 


