
1e dagfond vlucht  

gewonnen door  
Remco en Jan Martens 
Hieronder het verhaal van Remco Martens: 
 

Gezien de snelheden die bekend waren uit de andere afde-
lingen, werden de duiven rond 15.00 uur wel verwacht.  

Maar zeker was wel dat er om 15.15 een duif moest zijn 
wilde je mee kunnen doen voor de vroege prijzen.  

Om 15.15.24 was daar plotseling de nl 2019 1577750 een 
blauwe jaarling op het hok. Beiden had hem niet zien aan-
komen. Maar hij had duidelijk haast om binnen te komen.  

De vader heeft bewezen zelf ook goed voor de dag te komen 
op de dagfond met meerdere top 10 noteringen in het rayon 
op de dagfond.  

Bij de moeder zitten meerdere duiven met vroege prijzen in 
de stamboom met voornamelijk op de dagfond  

Remco en Jan van harte gefeliciteerd 
met jullie overwinning  op de dagfond 
maar ook met jullie prachtige uitslag op  
Quiverain! 

 

 

Beste Goudenringenracers, 

 

Welkom 
nieuwsbrief 2020/10 

Voor u ligt nieuwsbrief 10 van afdeling 6 
kring 3.  
Indien u nieuws heeft dat u graag 
gepubliceerd wilt zien in de nieuwsbrief, 
of (als deze werkt) op de website,  
geplaatst wilt hebben, dan kunt u dit 
mailen naar de redactie  
Hiernaast zien an de nieuwsbrief/website  
Mary Duindam (famduindam@ziggo.nl) 

                                           

                                              

                                               

              Afdeling 6 

                               Noord-Holland 

 

 

 

1e dagfond vlucht 

Fontenay sur Eure 

5 juli 2020 

 

 
Winnaar  

Remco en Jan Martens 

 

 

PROGRAMMA KOMEND WEEKEND 

Midfond 9 juli inkorven voor: 
MORLINCOURT 

JONGE DUIVEN 10 juli inkorven voor: 
ROOSENDAAL 
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2e vitesse vlucht  

gewonnen door 
Gerard Tervoort en Frits Hasert  
Hieronder het verhaal van Gerard Tervoort: 

De winnaar, 18-891, is dezelfde als vorige keer en won dit jaar 
ook al de 1e prijs vanuit Peronne tegen 1870 duiven. Nu de 1e 
vanuit Quievrain tegen 944 duiven. 

Zijn broer 841, ook van 2018, won o.a. 1e Peronne tegen 1293 
d. en 13e Roosendaal tegen 6545 duiven etc. 

De nestmaat van de 841, de 842, won o.a.: 12e Duffel tegen 
11516 d., 58e Roosendaal tegen 11898 d., 16e Roosendaal te-
gen 6545 d., 88e Duffel tegen 9066 d. en zondag vanuit Fonte-
nay 36e tegen 877 d. 

Nog een broer de 110 (van 2019) staat op dit moment 4e oud 
totaal in de kring. 

Zijn nestmaat 111 staat 4e midfond en 1e oud totaal in de kring. 

Tot zover enige opschepperij! (al hoop ik dat er nog meer kop-
prijzen bijkomen) 

En dat gunnen wij jullie ook Gerard en 
Frits. Nogmaals van harte gefeliciteerd 
met deze mooie overwinning! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2de Vitesse vlucht 

Quiverain 

5 juli 2020 

 

 
Winnaars 

Gerard Tervoort en Frits Hasert 

 

 

                                             

                                               

              Afdeling 6 

                               Noord-Holland 
 

 

 

Zaterdag aanstaande(11 juli) is de eerste vlucht van de jonge 
duiven competitie kring 3. (speciale ringen) 

Hieronder nog even de te verdelen geldprijzen: SUCCES 

1e duif € 100.-- 
2e duif €   70.— 
3e duif €   50,-- 
4e duif €   40,-- 
5e duif €   30,-- 
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Eindelijk mochten wij weer in onze clubgebouwen!  
 

PV Heemskerk 

 

 

 
Snelle Wieken (waar ook Pleines dit weekend heeft ingekorfd)

 
De Snelvlieger Haarlem 

 


