
1e jonge duiven vlucht  
Combinatie Zoontjes 

Na een aantal weken met de oude duiven gevlogen te hebben was het 

zaterdag 11 juli alweer tijd voor de 1e Jonge duivenvlucht. Alleen afge-

lopen dinsdag, 7 juli, was er een korte africhting geweest met de afde-

ling vanuit Zevenhuizen. Nu vandaag, zaterdag, vanuit Roosendaal de 

hele afdeling gelijk los! 

Zevenhuizen was voor een aantal liefhebbers al geen pretje door best 

wel wat verliezen her en der, dit ondanks de relatief korte afstand, per 

kring los en goed vliegweer.  

Afwachten dus wat Roosendaal zou brengen. Nu om 7.40 uur was daar 

al het bericht op de verenigingapp dat de jonge duiven om 7.30 uur ge-

lost waren. Een blik op buienradar gaf een aantal buitjes vanaf zee aan, 

dus voor deze buien uit werd gelost. 

Weinig wind uit het westen tot zuidwesten bracht de voorspelde 1400 

mpm voor de eerste duiven. Bij Henk Zoontjes en zwager Wim Boe-

rebach (op uitslag als combinatie Zoontjes) op het erf stond men met 

z’n vieren te ‘letten’ en al om 8.45 uur, eerder dan verwacht, was daar 

plotseling een duif boven het hok en al snel ook op het hok en de val-

plank. Bijna niets werd verspeeld, dus dit gaf gelijk een goed gevoel.  

Het duurde liefst 4 minuten voor de 2e duif zich aandiende en op de 

vereniging app kwamen de meldtijden lang niet in de buurt van hun 

tijd, dus dat moest wel een “vroege” wezen. 

’s Avonds op Compuclub bleek deze toptijd goed voor een 1e in de 

Kring (2350 duiven) en ook de snelste van de hele lossing! In de afde-

ling waren er 13.891 ingekorfd. 

De jonge duiven van de combinatie zijn goed opgeleerd. Een keer of 8 

zijn ze wel weggebracht met als verste losstation Vogelzang. Het gaat 

volgens de heren niet om de afstand, maar om de mandervaring en 

het wegbrengen. 

Henk en Wim zijn begonnen met 45 jongen en er zitten er nu nog 33. 

Van Roosendaal waren er nog 2 onderweg. 17 van de 35 duiven 

speelde zich in de punten in de Kring. 

 

Henk en Wim, van harte gefeliciteerd met 
jullie geweldige overwinning!  
Verslag geschreven door Frank Rodenburg 

 

Beste Goudenringenracers, 

 
Welkom 
nieuwsbrief 2020/11 

Voor u ligt nieuwsbrief 11 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 jonge duiven vlucht 

Roosendaal 

11 juli 2020 

 

 
 

Winnaar  

Combinatie Zoontjes  
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3e Midfond vlucht 
gewonnen door 
Gerard Tervoort en Frits Hasert  

 

Wat een geweldige uitslag heeft deze combinatie ook deze keer 

weer gemaakt. Vorige week werd een ieder al gewaarschuwd 

voor de broers en nestmaten van de 2018-1009891 de winnaar 

van vorige week (Quiverain). En een gewaarschuwd mens telt 

voor twee, zijn broer de 2019-1579110, een zomerjong van 

2019,  pakt een mooie eerste prijs in de kring vlak voor hokge-

noot 2018-1009887.  

Van harte gefeliciteerd met deze mooie 
overwinning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3de Midfond vlucht 

Morlincourt 

11 juli 2020 

 

 

Winnaars 

Gerard Tervoort en Frits Hasert

 

 

                                             

                                               

              Afdeling 6 

                             Noord-Holland 
 

 

 

PROGRAMMA KOMEND WEEKEND 

Overnachtfond 14 juli inkorven voor: 

Sint Vincent 

Dagfond 16 juli inkorven voor: 

Blois 

JONGE DUIVEN 10 juli inkorven voor: 

ROOSENDAAL 
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Nieuws over de website  
 

 

 

 

 

Uitslag 1e jonge duiven vlucht speciale competitie kring 3 

1e prijs € 100.— gewonnen door  Frank Nebig 

2e prijs €   70.— gewonnen door Peter Beentjes 

3e prijs €   50,--  gewonnen door Siem Durge 

4e prijs €   40,--  gewonnen door Remco Martens 

5e prijs €   30,--  gewonnen door Jeroen Duindam  

Allen van harte gefeliciteerd met jullie prijs 

 

 

    
 

NIEUWS OVER DE WEBSITE 

De beheerder van de website Frank Rodenburg is een vrijwilliger in hart en nieren. Hij zet zich altijd belangeloos in 

voor diverse “baantjes” (die andere niet willen of kunnen uitvoeren) in onze kring maar ook in de afdeling.  

Het maken en vooral bijhouden van een website vergt een hoop tijd en kennis en is niet heel eenvoudig, zeker als het 

je dagelijkse werk niet is.  Frank probeert dit in zijn schaarse vrije tijd zo goed mogelijk bij te houden. 

Omdat het te veel werk is, wordt Frank vanaf vorige week ondersteund door Mary Duindam. (de vrouw van Jeroen) 

Mary is verantwoordelijk voor het maken en plaatsen van de nieuwsbrieven, de verslagen van de prijswinnaars en de 

informatie over de LADIES LEAGUE  

De site vergt zeker nog heel veel aandacht en verbeterpunten, maar we hebben een start gemaakt. (heb je tips geef 

ze gerust door) 

Hier alvast een aantal links zodat jullie in elk geval even een kijkje kunnen nemen.   

 

 

Nieuwsbrieven: https://www.kring3-afdeling6.nl/nieuwbrieven/.  

De verslagen van de prijswinnaars vind je hier  https://www.kring3-afdeling6.nl/nieuws/ 

De winnaars van de attractieprijzen van de kring: https://www.kring3-afdeling6.nl/attracties/ 

 

https://www.kring3-afdeling6.nl/nieuwbrieven/
https://www.kring3-afdeling6.nl/nieuws/
https://www.kring3-afdeling6.nl/attracties/

