
Jos & Anita Donkers pakken winst Kring Zuid Fontenay sur Eure 11-6-2022 
 
 

Na Sermaises  de 1e dagfond vlucht stond 2 weken erna de 2e dagfond vlucht op de agenda 
vanuit Fontenay sur Eure gelegen in het Franse departement Eure-et-Loir en maakt deelt uit 
van het arrondissement Chartres. Opnieuw een afdelingslossing van ongeveer 516 km voor 
de liefhebbers van de Vredesbode. Dit keer werden de duiven om 09:15 gelost. 
Diezelfde ochtend stond er ook een vitessevlucht vanuit Quievrain op het programma. De 
wind blies deze zaterdag uit west-zuidwestelijke richting, soms zwakjes soms wat harder. 
Rekening houdend met de snelheden op Quievrain ging, menigeen die de dagfond mee 
had,rekenen hoe laat men moest posten bij de hokken om de dagfondkleppers te 
verwelkomen.  
 
Als dan voor 15:00 uur nog niks is gemeld zal bij de meesten wel de adrenaline langzaam 
stijgen en deze middag kwam uit precies de goede hoek, de blauwe rakker, de NL2016-
1275197 aan de Avesaetweg Jos en Anita verblijden.  
Het is de 1e gemelde duif op de Vredesbode App en de oude rakker troeft het hele peloton 
af van de 212 ingekorfde duiven bij de Vredesbode. Met een gemiddelde snelheid van 
1428,415 m/minuut (85,7 km/h) stuitert ie het hok in.  
Uiteindelijk bleek deze oude rakker ook de 1e prijs te spelen in CC8 Montferland tegen 454 d. 
en tevens pakken Jos en Anita ook de 1e prijs in Kring Zuid tegen 1719 d. en uiteindelijk de 4e 
NPO Fontenay van 4743 d. in Afdeling 9 (Teletekst). Het Duitse dagfond geweld is dit keer 
mooi door de 197 afgetroefd.  
Ze hadden er 16 mee en alle 16 raakten thuis en na hun 1e melding duurt het ongeveer 8 
minuten bij de Vredesbode voor de 2e gemelde duif en daarna beginnen de duiven overal te 
vallen en sluit het concours om 16:05 uur. 
Deze 16-1275197 is een 100% zuivere Dick Postma duif met Vandenabeele bloed in de 
gelederen.  
De hokken zijn erg functioneel en ruim ingericht en voor de loopgang zie je de doffers rustig 
zitten alsof het dagelijkse koek is.  
Nu de dagfond begonnen is worden tussendoor de doffers gespeeld op de trainingsvlucht 
Tienen. Bij aanvang v.d. week inkorven dagfond wordt nog licht gevoerd maar daarna volle 
bak en al het voer is van de firma van Robaeys.   
Thans telt het kweekhok nog maar 13 koppels en max willen ze maar met 16 weduwnaars 
aan de bak volgens het klassieke weduwschapsspel.  
Op de hokken vertoeven hoofdzakelijk de duiven van Dick Postma (zaliger), aangevuld met 
de duiven via Jurgen Kleinpenning & Zn x Jolanda en Andre Kniest en van Theo Hetterscheid.  
 
Voor het seizoen worden de oude duiven geënt tegen PMV en pokken en de jongen (2 
rondes) krijgen dezelfde entingen maar ook nog eens de combi enting PMV-Rota.  
 
Op deze ruime accommodatie zit kwaliteit waar de dagfond liefhebbers rekening mee 
moeten houden en er zal dan over 2 weken weer op het scherpst van de snede weer 
gestreden worden om hoofdvogel, maar dan vanuit Chateauroux met een sector lossing.  
Ook deze 16-1275197 gaat gewoon weer mee. 
We gaan het meemaken en hopen dat dan de weergoden ons weer goed gezind zijn.  
 
 



Jos en Anita van harte gefeliciteerd met deze overwinning ! 
 

 
 
 


