
Jonge Duivencompetitie  

De 3 vluchten die voor de prijzen 
meedingen zijn. 

1. J28 Roosendaal 

2. J30 Duffel 

3. J32 Quivrain 

Vragen over deze competitie,  
neem dan contact op met Frank 
Rodenburg  06-44011480. 

Ladies League   

De 3 vluchten die voor de prijzen 
meedingen zijn.  

1. J30 Duffel 

2. J31 Lennik 

3. J32 Quiverain 

Vragen over de competitie, neem 
dan contact op met Linda, Gitta of 
Mary 

 

Welkom 
nieuwsbrief 2020/6 

Voor u ligt nieuwsbrief 6 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  
van de nieuwsbrief/website  
Mary Duindam (famduindam@ziggo.nl) 

NIEUWS VAN HET BESTUUR AFDELING 6 

Zoals vermeld bij het communice-
ren van het concept vliegpro-
gramma 2020 van 4 juni heeft het 
NPO een nationaal vliegprogramma 
2020 opgesteld. Dit had gevolgen 
voor ons concept vliegprogramma 
en hebben wij een aantal wijzigin-
gen door moeten voeren. Het 
nieuwe vliegprogramma 2020 welke 
aansluit bij Nationaal Vliegpro-
gramma 2020 is als volgt: 

200607 vliegprogramma 

Het nationaal vliegprogramma voor-
ziet niet in een kampioenschap voor 
het onderdeel vitesse. Wij zijn ech-
ter van mening dat wij de vitesse 
spelers wel een kampioenschap/ 
programma aan moeten bieden. Wij 
stellen dan ook voor om in week 29, 
31 en 33 een vitessevlucht te orga-
niseren waardoor een kampioen-
schap mogelijk is. Dit is tegelijk 
met de jonge duiven vluchten. Om-
dat dit substantieel anders is dan 
het aangenomen vliegprogramma 
zullen wij dit eerst voorleggen aan 
de verenigingen. De verenigingen 
krijgen deze week een mail met het 
verzoek aan te geven wat zij willen. 

Voor komende weekend 13 juni zul-
len wij een lossingsvergunning aan-
vragen voor Quievrain. Indien wij 
komend weekend niet in België mo-
gen lossen dan zullen wij uitwijken 
naar Niergnies. 

 

 

                                             

                                               

              Afdeling 6 

                               Noord-Holland 
 

 

 

  

Liefhebber Wim Zieltjens in het 

 

Wim is duivenmelker in Bennebroek en lid 
van PV Pleines. Hij heeft i.v.m zijn allergie een 
klein hok,  waar hij niet ‘ín’ hoeft. Zo kan hij 
toch duiven houden. Hij vliegt met 7 oude en 
8 jonge duiven mee. De duif die de afgelopen 
vlucht de snelste was in PV Pleines is afkom-
stig van Paap & Paap. 
Alle jongen 2020 van Wim zijn afkomstig van 
Fred Spronk, de toekomst voor dit jaar! 
 

Wim verdient een extra compliment, hij heeft 
tijdens de corona periode het hele clubhuis 
(binnen en buitenkant) opgeknapt en schoon-
gemaakt, voor PV Pleines dus een geluk dat 
Wim niet kon werken….. Namens PV Pleines 
gefeliciteerd en bedankt Wim !  

 

 

De laatste trainingsvlucht  

      
Ook de 3de trainingsvlucht was 
vanaf Roosendaal de duiven  
werden om 08.45 uur gelost.  

Deze keer aanzienlijk minder 
duiven mee dan de week daar-
voor, “slechts” 1380 duiven 

Uitslag  
1. Frank Rodenburg 
2. G. Twaalfhoven 
3. P. Nijman 
4. P. Nijman  
5. Frank Rodenburg 

Met een straffe zuidwestenwind 
was het te verwachten dat PV 
Heemskerk  de vroegste duiven 
zou hebben.   
Vanaf zaterdag gaat de competi-
tie dan eindelijk beginnen.  We 
zullen dan ook Snelle Wieken 
weer in de uitslagen terugvin-
den. 

Wij wensen jullie allen veel  
succes  

https://www.duivensport-nh.nl/wp-content/uploads/2020/06/200607-vliegprogramma.pdf

