
Voorjaarsvergadering 

verschoven naar 6 maart 
Voor de voorjaarsvergadering zijn na 

afstemming met elkaar namens onze 5 

verenigingen de volgende voorstellen 

ingediend. 

 

1. De kring kampioenen weer 

huldigen in een van de lokalen van 

de verenigingen van de kring zoals 

voorheen tot en met 2018 

 

2. De africhtingsvluchten jonge duiven 

van zaterdag 4-7, 11-7 en 18-7 te 

vervliegen als officiële wedvluchten 

 

3. Het super Vitesse kampioenschap 

te vervliegen met de 6 vluchten 

Vitesse oude duiven plus de eerste 

6 vluchten van de jonge duiven te 

beginnen op 4-7-2020 zonder 

natour. Indien er voor aftrek 

vluchten gekozen wordt dan van 

elke categorie 5 vluchten. 

 

Uiteraard informeren wij jullie over de 

besluiten die genomen zijn.  

 

Nieuwsbrief   
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Voor u ligt nieuwsbrief 2 van afdeling 6 
kring 3.  
Indien u nieuws heeft dat u graag in de 
nieuwsbrief, of (als deze werkt) op de 
website,  geplaatst wil hebben, dan kunt u 
dit mailen naar de redactie van de 
nieuwsbrief/website  
Mary Duindam (famduindam@ziggo.nl) 
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Een liefhebber in het 

  

 

Mike Stevens, wie kent hem niet, met 

zijn bijzondere hok in Haarlem heeft 

deze sympathieke duivenmelker het 

afgelopen jaar op de dagfond voor 

een sensatie gezorgd.  

Enkele uitslagen:  

1e dagfond in verenig. De Snelvlieger,  

2de beste hok dagfond in kring 3, 

6de beste hok dagfond afdeling 6 

2e dagfond in de Fondspiegel. 

Gefeliciteerd Mike en veel succes dit 

seizoen! 

 

 

 

 

 

. 

 

Jongste Deelneemster  

Ladies League 

Wie zegt dat de duivensport 

vergrijst heeft een punt. Echter 

graag laten wij jullie kennis maken 

met de jongste Ladies League 

deelneemster van dit jaar  

 

Jodi wordt op 7 maart 8 jaar oud, ze 

zit in groep 4 van de basisschool de 

Klipper in IJmuiden. Ze zit op turnen 

en zwemt bij de reddingsbrigade, 

waar ze nog niet zo lang geleden 

haar diploma junior redder 1 heeft 

behaald. Behalve dat heeft Jodi nog 

een hobby, duiven.  

Ze heeft een eigen hokje met ren 

waarin 18 figurita duifjes zitten, die 

ze, soms met hulp van papa, zelf 

verzorgd. Regelmatig gaat ze mee 

naar Opa waar ze dan tijdens de 

vluchten oplet of de duiven wel 

allemaal geconstateerd zijn. 

 

Wij wensen Jodi heel veel succes en 

plezier dit seizoen.  

Datum/tijd Activiteit Waar  

6 maart Voorjaarsvergadering 

afdeling 6 

  

   13 maart 

  19.00 uur 

Ladies League ‘blinde 

doosjesverkoop’ 

PV de 

Snelvlieger 

 

  15 maart 

08.30 uur 

Duivenmarkt PV 

Heemskerk 

 

 7 november 

14.00 uur 

Kampioenenhuldiging 

kring 3 

PV De 

Snelvlieger 

 

  
  

Jodi Martens 
 


