
 

Reportage 
 

Winnaar Issoudun Frits Jonker, Zuid-Scharwoude op 23 juli 2022. 

 
Zaterdag kon er niet gelost worden 
vanwege regen, maar zondag was het 
prachtig vliegweer in Frankrijk. 
Over het algemeen werden de meeste 
dagfondvluchten dit jaar met een 
noordelijke stroming gelost, maar dit keer 
had de zuidoosten wind de overhand. 
Of de wind nu noord of zuid is, je ziet toch 
steeds de bekende duivenmelkers 
bovenaan in de uitslag staan. 
 
Waaronder Frits Jonker, die met onder 
andere de 0-1387001 zich ook in de top 10 
van de fondclub heeft genesteld. 
Als jaarling was de 0-1387001 een top duif 
maar dit jaar viel ze tot nu enigszins tegen. 
Dat heeft ze nu in één keer goed gemaakt. 
Frits keek zondags geregeld naar 
compuclub live om te kijken of er op de 
voorhand al duiven vielen. Om 10 voor 2 
viel de eerste duif in Kudelstaart. 
Aangezien Frits zo’n 50 kilometer verderop 
woont, zou het zeker nog een half uurtje 
duren voordat de duiven zouden arriveren. 
Om 5 voor 2 zag Frits echter een duif 
vliegen boven zijn hok. 



Omdat er nog 2 jongen moesten komen van de jongen duiven vlucht was Frits van gedachten dat het 
een jong was. 
De duif ging vlot naar binnen. Toen Frits naar het hok toe liep en op het klokje, zag hij dat het toch 
een oude duif was. 
Het kon niet anders dan dat het een vroege 
duif moest zijn. 15 minuten na de eerste duif 
in Kudelstaart. 
Dat bleek ook wel met 24 meter verschil ten 
opzicht van de 2e in Noord Holland en ook de 
snelste van de gehele sector. 
Een geweldige prestatie van de 0-1387001. 
Haar vader komt bij Jan Beverdam vandaan 
en de moeder is een duif van de Comb. 
Bleeker. 
Frits voert de duiven “All in One” van 
Koopman en voegt daar richting het einde van 
de week het nodige vetrijke aan toe, 
waaronder pinda’s, hennep en tovo. 
Frits gaat geregeld naar Stefan Göbel toe, 
maar mankeren ze niets geeft hij ze ook niets. 
Alleen bij twee nachten in de mand, krijgen de 
duiven 2 dagen BS in het water. 
 
Namens de Fondclub van harte gefeliciteerd. 
 
1e Frits Jonker  2e J.J.Kaman  3e N.Ory. 


