
Comb. Sluijs-Könst dagwinnaar op Ablis en Juniorenfondkampioen 
 
Het ene seizoen is het andere niet, zo luidt een wijsheid in de duivensport, en dat geldt zeker 
voor de Comb. Sluijs-Könst uit Amstelveen, de glorieuze winnaar van de laatste Junioren-
fondvlucht uit Ablis. Natuurlijk, deze combinatie presteert al jaren goed, zeker met de jonge 
duiven, maar dit jaar zal niet gauw meer geëvenaard worden. Lees en huiver: Peronne een 19e 
en 20e plaats, Morlincourt een 1e plaats, Menen/Moeskroen een 2e plaats en nu, als toetje, 
opnieuw een 1e plaats op Ablis ! En bovendien altijd een getekende duif voorop, hetgeen de 
prestatie nog meer reliëf geeft. 
Het behoeft dan ook weinig rekenwerk om vast te stellen dat de Comb. Sluijs-Könst dit najaar 
het podium in Assendelft zal betreden om gehuldigd te worden als Kampioen Juniorenfond van 
de Fondclub (zowel Onaangewezen, als Aangewezen). 
Uit de reportage over Morlincourt heeft u al kunnen opmaken dat de jonge duiven verzorgd 
worden door Adriaan Sluijs. Adriaan speelt het spelletje “met de deur”; hij heeft dit in de loop der 
jaren steeds meer geperfectioneerd en beheerst dit inmiddels als geen ander.  
De winnende duivin, de 1621604, is een zus van de 603, die een 1e op Morlincourt vloog en ook 
van de 602, die een 2e plaats op Menen behaalde. De Comb. Sluijs-Könst heeft met deze lijn 
goud in handen ……. 
Het rode duivinnetje arriveerde om 16.18 uur op het hok en maakte, op een afstand van 473 
km, een snelheid van1286 mpm.  Deze snelheid duidt erop dat het niet van een leien dakje 
gegaan is; boven Frankrijk zullen storingen gehangen hebben, mede gezien het feit dat andere 
afdelingen niet losgingen. 
De  2e en 3e plaats waren voor Dirk Kelder uit Landsmeer en de Gebr. Fanger uit Amsterdam. 
De Fondclub feliciteert de winnaars en speciaal de Fam. Sluijs met hun Kampioenschap ! 
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