
Gebroeders Fanger winnaars NPO Sens ( door Jannus Kat) 
 

De vanwege de weersomstandigheden verkorte dagfondvlucht vanuit Sens is gewonnen door de Gebr. Fanger. 

Dat deze fondvlucht werd ingekort bleek achteraf een logisch besluit, dit gezien de zwaarte en het toch wat 

vreemde verloop van de vlucht. Met vreemd verloop bedoel ik dan met name de grote verschillen in snelheden 

tussen de verschillende afdelingen en binnen afdelingen an sich.  

Ook de winnende duif geeft aan dat Sens een zware, maar toch ook zeker eerlijke vlucht geweest is. De 

superduif Kim-Liane van de Gebroeders Fanger eiste de overwinning op. Dit behoeft zeker geen toevalstreffer 

te worden genoemd. Vorig jaar tikte zij op een loeizware Chateauroux ook al vroeg aan wat evenals op Sens de 

eerste NPO betekende. Twee NPO-overwinningen is niet voor veel duiven weggelegd denk ik zo! Kim-Liane 

won dit jaar op Roye (niet de slecht verlopen midfondvlucht) ook al de eerste prijs in rayon F tegen 3144 duiven 

en op de dagfondvlucht vanuit Chateaudun vloog zij de 9
e
 NPO tegen 7372 duiven. Tel hierbij op dat Kim-Liane 

in 2013 de 9
e
 Nationale duifkampioen dagfond werd en wij kunnen spreken van een echte ‘crack’! Dat deze 

crack niet enkel uit een ei komt mogelijk duidelijk zijn. De vader van Kim-Liane is namelijk een broer van de 

inmiddels wereldberoemde ‘Youri’ met een eerste en vijfde NPO, ‘Noa’ met een 2
e
 en 5

e
 NPO en ‘Ace Devil’ 

met een 2
e
, 3

e
 en 4

e
 NPO waardoor ‘Ace Devil’ nationaal duifkampioen dagfond werd. Over de 

spreekwoordelijke appel gesproken! 

De duivin werd op weduwschap gespeeld en de doffer zit al het gehele seizoen thuis. Dit is bij de gebroeders bij 

de beste dagfond duivinnen meestal het geval. Voor de inkorving worden de duiven op donderdagavond 

allereerst losgelaten, vervolgens helemaal volgestopt met eten en tot slot kort getoond alvorens te worden 

ingekorfd. Het loslaten op donderdagavond is dan ook met oog op het nog voldoende voer naar binnen kunnen 

krijgen. Dit is overgenomen van Henny la Grouw. Dit systeem gebeurt met zowel de doffers als de duivinnen 

omdat door het roulatiesysteem niet één van de geslachten kan worden losgelaten. Het donderdagavond 

loslaten van de doffers is namelijk een stuk lastiger, deze komen vaak minder goed binnen dan de duivinnen en 

wanneer zij vervolgens ook nog eens lichtelijk gestrest binnenkomen is van eten helemaal geen sprake. Om dit 

niet eten te voorkomen krijgen de doffers bij binnenkomst donderdagavond ook 45 minuten volle bak, zodat zij 

eerst tot rust kunnen komen. Normaliter krijgen zowel de doffers als de duivinnen 15 minuten volle bak.  Op de 

dramatisch verlopen midfondvlucht van een paar weken geleden hielden de gebroeders 9 dagfond duivinnen 

thuis waaronder Kim-Liane. Van de twaalf gespeelde duiven waren er 9 thuisgebleven op Roye en deze 

kwamen aanzienlijk beter op Sens. Normaliter heeft één slechte vlucht na een aantal weken weinig invloed 

meer, maar Frans merkt expliciet dat Roye nog wel degelijk zijn uitwerkingen kent. De 9 fond duivinnen welke 

niet op Roye gespeeld werden zijn de week daarop zelf weggebracht (dit in verband met de afgelaste 

dagfondvlucht), tot slot zijn zij vorige week op de ingekorte midfondvlucht vanuit Meer gespeeld om 

donderdag optimaal te worden ingekorfd op Sens. En dit met het nodige resultaat! 

Frans en Hanny namens de gehele Fondclub proficiat! 
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