
Max van Delden uit Uitgeest heeft snelste jonge duif  

De 2e Roosendaal voor de Jonge Duiven werd zaterdag 18 juli 

onder prima omstandigheden vervlogen. Licht tot half bewolkt, 

om 9 uur gelost en een zwakke zuid tot zuidwestenwind. Deze 

wind bracht de snelste duiven, volgens verwachting, in Uitgeest 

en Heemskerk Max van Delden kreeg een aantal oude duiven en 

jonge duiven tegelijk en hij was blij dat er in ieder geval 1 jonge 

duif naar beneden kwam en als eerste de plank raakte en gecon-

stateerd werd, want de eerste oude duif wordt een halve mi-

nuut later pas geconstateerd. Het bleek net genoeg voor de 

overwinning in Kring 3, met de oude duiven zat hij overigens ook 

nog bij de eerste 10 in de kring!  

Het concours in de Kring staat 6 minuutjes open, dus snelle 

vlucht. 

Max is met een flinke ploeg van rond de 75 jonge duiven begon-

nen. Na een keer of 8 wegbrengen konden er 70 ingekorfd wor-

den voor de enige africhting vanuit Zevenhuizen. Hier bleven er 

10 van achter. Vorige week op de 1e vlucht en nu wederom wa-

ren er 60 ingekorfd. 

De jonge duiven wennen bij Max bij het verspenen al aan de 
wedstrijdmand. Deze zet hij in het hok en ze krijgen er voer en 
leren gelijk om te drinken uit de blauwe waterbakjes.  
In zijn Opel Combo heeft hij 3 manden staan, waar hij zijn jon-
gen in wegbrengt. 
 
De ‘867 heeft als vader “Dragons Eye”, dit is een zoon van “Dra-
gons King”, zelf hele goede vlieger en inmiddels alweer wat jaar-
tjes op het kweekhok. In de stamboom vinden we duiven van 
Marijke Vink en Leo van Rijn terug en hij heeft al heel wat goede 
vliegdoffers- en duivinnen gegeven. Van moederskant komt de 
‘867, uit duivin die Max te leen heeft van clubgenoot Harry Doc-
ter. 
 
Doel met de jonge duiven is voor 2020, net als vorig jaar, mooie 

uitslagen op laatste jonge duivenvluchten, maar zeker zo be-
langrijk dat ze vanaf begin goed naar huis komen! 
 

Max, van harte gefeliciteerd! 

Geschreven door Frank Rodenburg 

 

Beste Goudenringenracers, 

 

Welkom 
nieuwsbrief 2020/12 

Voor u ligt nieuwsbrief 12 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 
 

 

 

2e Jonge duiven vlucht 

Roosendaal 

18-07-2020 

 

 

Winnaar  

MAX VAN DELDEN 

 
 

Van harte gefeliciteerd met 

deze mooie overwinning! 
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Peter Nijman wint Roosendaal oud en maakt een 

geweldige uitslag met 1-2-3 en 6 duiven bij de 

eerste 31 tegen 1000 duiven. 

Vanaf het begin van het seizoen doet Peter op de 

Vitesse en Midfond vluchten mee voor de hoofd-

prijzen. 2 weken geleden vond hij zijn duivinnen te 

weelderig en de prestaties wat minder worden en 

gelijk andere jaren koppelde hij zijn ploeg en 

speelde zijn doffers op drijven om vervolgens de 

duiven opnieuw op totaal weduwschap te gaan 

spelen met bovenstaande als resultaat.   

Het loopt op de vluchten tot nu toe prima, daar-

naast heeft hij een geweldige duivin op zijn hok de 

‘366, (vorig jaar generaal Duif in de kring) ook dit 

jaar gaat zij door met kopprijzen spelen.  

De duiven komen uit het gezamenlijke kweekhok 

van de broers Nijman, de eerste 2 geklokte duiven 

zijn moeder en dochter en daar zien we in de 

stambomen de duiven van Peter Beentjes terug.  

Peter heeft zich dit jaar tot doel gesteld mooie uit-

slagen neer te zetten en minder belang te hechten 

aan kampioenschappen, wie weet wat de duiven 

nog meer in petto hebben? 

Geschreven door Jos Nijman 

Van harte gefeliciteerd met 

deze mooie overwinning en uit-

slag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                             

                                               

              Afdeling 6 

                             Noord-Holland 
 

 

 

3E Vitesse vlucht 

Roosendaal 

18 juli 2020 

 

 

Winnaar 

PETER NIJMAN
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2e DAGFOND  

GEWONNEN DOOR  

Combinatie Paap&Paap 

Aan de hand van de meldingen in afdeling 5  

gingen we er vanuit dat ze tussen 14.15 en 

14.30 moesten vallen.  

Toen er uit het niets om 14.31 een duif boven 

het hok vloog dachten we in eerste instantie 

dat het nog een jong was van Roosendaal.  

Het bleek echter de 18-1015750 te zijn. Bij 

het melden van de duif bleek het onverwacht 

de eerste melding te zijn.  

Uiteindelijk bleek ze zelfs nog een kwartier 

los te zitten op de volgende duif in de kring.  

Deze duivin komt uit een superkoppel van 

het soort Vandenabeele x Hasendonckx.  

Dit koppel gaf al meerdere afdeling- en rayon 

winnaars en vele  top 10 resultaten. 

geschreven door comb. Paap & Paap 

 

Combinatie Paap & Paap van 

harte gefeliciteerd met deze 

prachtige vroege duif.  
 

 

 

 

  

2e Dagfond vlucht 

Blois 

18 juli 2020 

 

 

Winnaar 

Comb. Paap en Paap  
 

 
 

 
 

 

 

                                             

                                               

              Afdeling 6 

                             Noord-Holland 
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Vlucht Inkorven 

d.d. 

bijzonderheden 

Pontoise 23 juli Midfond 

Duffel 24 juli  3e jonge duiven vlucht 

1e Ladies League Vlucht,  

2de jonge competitie kring 3 
 

 

 

 

 

 

 

2E dagfond 

Blois 

Winnaar Prijs 

1e duif  Paap & Paap  Vleesbon van keurslager 

150e duif  Reuman De Jong Zak voer 

Laatste duif Hein Berkhout Bak allerhande 

 

2E jonge duiven Roosendaal Prijs 

1e duif  Max van Delden Vleesbon van keurslager 

150e duif  Team De Waard Pirinu Zak voer 

Laatste duif Reuman de Jong Bak allerhande 
 

Gefeliciteerd met jullie prijzen 

 

Voor het komend weekend wensen wij iedereen veel 

 . en              

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

& 

https://www.kring3-afdeling6.nl/attracties/
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Misschien bent u er wel eens geweest of heeft u er alleen maar iets over gehoord, 

maar nu kunt u in elk geval een kijkje nemen in het Duivendorp (De Duiventuin) 

van vereniging Pleines in Zandvoort. 

De tweede foto is het zicht vanaf een duintop waar men de duiven in aantocht 

van verre al kan zien, zo ook de eerste vroege duif van comb. Paap en Paap op 

Blois afgelopen weekend. 

Verder nog hokken van David Shipley (nieuw lid afkomstig uit Engeland met 

duivenervaring, Guus Koper, Frank Nebig en Danny den Boer.  

 

 

 

 

 

 


