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Vierzon 19 juni 2021 

Willem Wijfje wint Chateaudun  

 

Vierzon was niet de vlucht die wij als dagfond 
liefhebbers wensen.Het was zwaar bewolkt op 
de vluchtlijn. Misschien hadden ze wel niet los 
gemogen. 

Ondanks het mindere vlucht weer werd de 
vroegste duif toch door een gerenommeerde 
duiven liefhebber geklokt. Willem Wijfje heeft 
zijn strepen al verdiend op de dagfond. 

Kijk maar naar de voorgaande jaren met daarin 
diverse mooie uitslagen, kampioenschappen en 
kampioensduiven. 

De 2018-1749513 was met een snelheid van 
1241 meter veruit de snelste duif van 3.762 
duiven in de afdeling. Hij had 113 meter 
voorsprong op de tweede duif en was de enige 
duif die in de buurt kwam van de snelste duif in 
Zuid-Holland.Met 5 van de 17 duiven bij de 1e 
honderd was het ook geen toevalstreffer. 



Terwijl de nummers 3, 4 en 5 ook nog minuten hebben verspeeld. Eigenlijk was de 
voorbereiding van de vlucht niet zoals gewenst. Dinsdagmiddag reed Willem op de fiets en 
door werkzaamheden aan de weg in een onoverzichtelijke bocht klapte hij onfortuinlijk op 
een tegenligger. Met 10 hechtingen en een gebroken pink waar het bot uitstak kwam hij na 
een ziekenhuis bezoek weer thuis. Zijn zoon heeft dinsdag en woensdag zijn duiven moeten 
verzorgen. 

Op donderdag moest hij inkorven en doordat hij dat zelf natuurlijk niet kon wilde hij ze 
eigenlijk niet meegeven. Toen zijn duivenvrienden Baas en Berg dat hoorden, zijn ze naar 
hem toegegaan en hebben ze gezegd: “Wij korven ze voor je in en brengen ze weg. Jij doet 
zaterdag met Vierzon mee.” 

Prachtig als je dan zo'n mooie uitslag maakt, met dank aan Richard en Paul. 

De vader van de duif komt uit het soort van Harry Winkes uit Itteren en de moeder komt bij 
Johan van Ackooij vandaan. Willem speelt alleen weduwschap met de doffers. 

Als voer geeft hij finesse light en sport. En bij Brokamp bestelt hij herstel -en eiwit poeder en 
wat tegen het geel. 

Proficiat namens fondclub. 


