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Welkom 
nieuwsbrief 2020/3 

Voor u ligt nieuwsbrief 4 van afdeling 6 
kring 3.  
Indien u nieuws heeft dat u graag in de 
nieuwsbrief, of (als deze werkt) op de 
website,  geplaatst wilt hebben,  
dan kunt u dit mailen naar de redactie  
van de nieuwsbrief/website  
Mary Duindam (famduindam@ziggo.nl) 

 

We mogen weer vliegen! 

             
Zoals jullie waarschijnlijk allen hebben 

gelezen in Op de Hoogte mogen wij 

binnenkort onder strikte voorwaarden 

weer gaan vliegen.  

Aan welke voorwaarden de verenigin-

gen moeten voldoen vind je onder an-

dere  hier: 

 https://www.duivensport-nh.nl/up-

date-corona-en-concoursen/ 

In onderstaand link kun je zien hoe 

een inkorvingproces voor jouw vereni-

ging er uit zou kunnen zien. Uiteraard 

bepaalt de vereniging zelf hoe zij dit 

organiseert, de afdeling controleert of 

het voldoet.  

Inkorfproces in corona-

tijd (filmpje) 

Het zal voor een ieder een bijzonder 

seizoen worden, maar als een ieder 

zich strikt aan de regels houdt, kan er 

in elk geval gevlogen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Eindelijk weer een nieuwsbrief! 
 

Zoals jullie hebben kunnen lezen gaan 

we langzaam aan weer proberen te 

vliegen. De NPO heeft het voorwerk ge-

daan en nu is het aan de afdeling  en de 

verenigingen om te zorgen dat er ook 

conform de protocollen wordt gewerkt 

en uiteraard gehandhaafd. We hebben 

het dus met elkaar in de hand. 

 

Verdrietig nieuws 
Op 18 april jl. heeft het bericht ons be-

reikt dat Henk de Vries op 72 jarige leef-

tijd is overleden. Wij wensen familie, 

vrienden en kennissen veel sterkte met 

het verwerken van dit verlies.  

 

 

  alle evenementen zijn tot nader order afgelast 

 

                                             

                                               

              Afdeling 6 

                               Noord-Holland 

 

 

 

Gemeenschappelijke competities 
Jonge Duivencompetitie kring 3, 

& 

Ladies League Competitie, 

Op dit moment is er nog geen vliegpro-

gramma bekend. Wij hopen uiteraard 

dat beide competities dit jaar doorgang 

kunnen vinden. Zodra er meer informa-

tie is, informeren wij jullie hierover.  
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