
Willem Klaverstijn Jr. uit Amsterdam haalt uit op Ablis (2) 
 

Met groots machtsvertoon heeft de Amsterdammer Willem Klaverstijn Jr. de 2
e
 

dagfondvlucht vanuit Ablis gewonnen. In de uitslag van de Fondclub neemt hij op deze vlucht 

immers de eerste 4 plaatsen in beslag, mijn liefje wat wil je nog meer ? 

Gelost om 8.15 uur, met een dag vertraging en niet op de beoogde losplaats Orleans, kregen 

de duiven te maken met onbestendig weer met veel bewolking en waarschijnlijk de nodige 

regen; door de zuidelijke wind vonden de duiven toch vrij snel hun hok terug. 

Willem Klaverstijn klokte de winnende duif om 13.05 uur en op zijn afstand (477 km) geeft 

dat een snelheid van 1645 mpm. Hij hoefde niet lang te wachten op zijn volgende duiven; 

binnen 2 minuten klokte hij er nog 3, terwijl de concurrentie nog vergeefs het luchtruim 

afzocht. 

De winnende duif, de 04-1845360, is van het soort van den Abeelen; eerder won hij een 3
e
 

Peronne over Noord-Holland. De vader heeft al eens een 1
e
 over Chateauroux gevlogen. 

De 45 jarige Willem Klaverstijn is een erkende dagfondspeler die op deze discipline al veel 

successen heeft behaald; het is niet de eerste keer dat een duif als eerste in de Schimmelstraat 

arriveert. Ook behoort hij elk jaar bij de kampioenen in de Fondclub. 

De Fondclub feliciteert Willem met deze superuitslag; ook gaan de felicitaties naar Willem 

Wijfje uit de Kwakel en van Leeuwen & van Grieken die resp. de 2
e
 en 3

e
 plaats behaalden. 

 

 
 

Willem Klaverstijn, glorieus winnaar van de 2e Ablis 

 

 

******************************************************************** 

De winnaar van de 1
e
 attractiepoule is geworden R. Smits uit Wijde Wormer; hij 

ontvangt, met zijn 2
e
 getekende duif, de 4-1866736, de prijs van 1.000,- euro. 

(onder voorbehoud tot de definitieve uitslag beschikbaar is). 

****************************************************************************************************** 

 

 

 

Zie ook onze website www.fondclubnh.nl 

 

 


