
 

 

Carel Engert wint natte vlucht vanuit Argenton (door Jannus Kat) 

 

Argenton was het lossingsstation voor de laatste dagfondvlucht van Noord-Holland. Het was ook de vlucht met 

de langste afstand. De kortste afstanden moesten zo een 670 kilometer overbruggen en de verste afstand 750 

kilometer. Zaterdag was het weer zodanig slecht dat er niet gelost kon worden en de duiven werden uitgesteld 

naar zondag. Ook voor zondag waren de berichten, voor met name het noorden van Nederland erg slecht, 

waardoor een eventuele lossing door de meeste liefhebbers werd uitgesloten. Toch werden de duiven 

zondagmorgen om 9:00 gelost en laat in de middag verwacht.  

De liefhebbers van Noord-Holland brachten in totaal 5029 duiven aan de start.  

Het was de Amsterdammer Carel Engert die met de overwinning zou gaan strijken, maar ook de nummer 2 was 

van Carel, een dubbelslag !  Zijn 2 duiven vielen binnen de minuut (17.34 uur), even hiervoor had Henny la 

Grouw eveneens een vroege geklokt, die goed zou zijn voor de 3
e
 plaats. Secondenwerk dus voor 3 duiven die 

van 785 km bijna gelijktijdig in Amsterdam Oud-West arriveren. 

De felicitaties van de Fondclub gaan naar Carel en eveneens naar Henny la Grouw en Henk Westerink, de 

nummers 2 en 3. 

 

 

De eerste duif van Carel is een 4-jarige duivin 

genaamd Romina, zij werd al eens 20
e
 Nat. 

Duifkampioen van de Fondspiegel over 

2008/2009. Op Argenton bleef ze haar broertje 

de 3-jarige Fellow nipt zes seconden voor. Ook 

Fellow heeft reeds bij de duifkampioenen op de 

eendaagse fond gestaan. Het waren dus broer en 

zus die voor deze dubbele overwinning zorgden. 

De vader en moeder komen rechtstreeks van 

stadsgenoot Willem Klaverstijn en komen uit het 

beste van het beste. De vader komt uit Rising 

Lady x Open Raam. Dit zijn nog kleinkinderen van 

de inktvlek, de topkweker van Klaverstijn. De 

tante van de winnaar en winnares is de 113. Deze 

duif werd zelf 2
e
 Nationale Eendaagse Fondduif, 

en vloog onder meer 4x op teletekst. Carel heeft  

duiven van Klaverstijn gekruist met duiven van la 

Grouw en van Zon. 
 

 

 

 


