
Elke vrijdag brengt de NPO  een 
nieuwsbrief Op de Hoogte uit.  
Hieronder een link naar de laat-
ste nieuwsbrief. 
https://mailchi.mp/duivensport-
bond/op-de-hoogte-29-mei-2020-
week-22?fbclid=IwAR0JuqQmX6PAQS-
B1w6VPLiFidDz8rNS-
Zem4KrSTTl41wGqSfYPk7RckTEE 

 

 

 

Welkom 
nieuwsbrief 2020/5 

Voor u ligt nieuwsbrief 5 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…. en hoe! 

           
De eerste vlucht van het seizoen  

23 mei jl. vanaf Roosendaal 

Uitslag  
1. J.A. Nijman 
2. P. Nijman 
3. Frank Rodenburg 
4. Reumann & de Jong 
5 Frank Rodenburg 

Het is overduidelijk dat PV Heemskerk  
er met de “virtuele punten” vandoor 
gaat.  Gefeliciteerd.  
 
De tweede vlucht van het seizoen 
30 mei wederom vanaf Roosendaal 

Uitslag  
1. F. Spronk 
2. Comb. Paap & Paap 
3. Comb. Paap & Paap  
4. Comb. Paap & Paap  
5. P. Nijman 

Met een Oost/Noord-Oosten wind vie-
len de duiven als verwacht het eerste 
in Zandvoort. Gefeliciteerd met deze 
prachtige uitslag. 

Wij wensen iedereen succes met de 
vlucht van aankomende zaterdag. 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN HET BESTUUR AFDELING 6 

Wij begrijpen dan eenieder benieuwd 
is naar het vervolg van het vluchtpro-
gramma voor 2020. Wij hebben bewust 
nog geen programma gepubliceerd, als 
gevolg van de onzekerheden welke er 
momenteel zijn over het lossen in Bel-
gië en Frankrijk. De vluchten welke mo-
gen worden georganiseerd zijn er in 
het welzijn van de duiven. Wij hebben 
als afdeling dan ook de sterke voorkeur 
om de zuidwest lijn aan te houden. 
 

Op wekelijkse basis zullen wij evalue-
ren wat de vervolgstappen zijn, met 
dien verstande dat de zuidwestlijn de 
voorkeur houdt. Wanneer er mogelijk-
heden ontstaan in België en/of Frank-
rijk zullen wij een vliegprogramma pu-
bliceren.  
 
Voor wat betreft de startdatum van het 
jonge duiven seizoen kunt u er vanuit 
gaan dat dit minimaal zal afwijken van 
het oorspronkelijke vliegprogramma. 
Afhankelijk van het vervolg van de 
oude duiven kan dit mogelijk een week 
afwijken, maar dit zal niet meer zijn.  
 
Hopende u voldoende te hebben geïn-
formeerd.  
Bestuur Afdeling 6 Noord-Holland 

 

 

 

                                             

                                               

              Afdeling 6 

                               Noord-Holland 

 

 

 

  

Op 2 juni jl.  is tijdens de ledenraad  
een nieuw NPO bestuur gekozen. Het 
bestuur bestaat  maar liefst uit 9 per-
sonen. 
Bestuur NPO 

Voorzitter 
Ben Geerink, Langeveen 
Secretaris 
Jaap van Doormaal, Noordhorn 
Penningmeester  
Hans van Dijk, Sint-Oedenrode 
Bestuursleden: 
Gerard van de Aast, Laren (Gld) 
Willem van Breene, St Germain du 
Pert (Fr) 
Frederik Dekker, Terneuzen 
Ton Geitenbeek, Heelsum 
Esther Noorderijk, Doornspijk 
Leen de Rijke, Oudemolen 

 

Ladies League Nieuws 
 
Op facebook had Esther Noorderijk , op-
richtster van de Ladies League, een 
leuke foto geplaatst van onze eigen 
Linda Jansen. 
 
Vanmorgen Linda Jansen op bezoek gehad 

om haar gekochte bon van de Ladies lea-
gue competitie in haar regio (afd 6) te ver-

zilveren. 

Een gezellige spontane vrouw die begonnen 

is met duiven als newbe! 

Het is dus echt wel mogelijk!! 

Ik hoop dat ze ermee gaat slagen. 
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