
Gouden Ringen 2019  en 2020 

Beste Goudenringenracers, 

Eindelijk is het dan zover, we hebben er 
door de corona crisis eventjes een hard 
hoofd in gehad, maar het is zover. 

Aanstaande week 20 juni gaan we naar 
Peronne en dat is dan meteen de 1e 
oude duivenvlucht met de  
Goudenringen van 2019. 
We hebben er ongetwijfeld allemaal 
naar uitgezien om onze jongen met 
Goudenringen van 2019 als jaarlingen 
te kunnen uit testen op deze midfond-
vlucht. 

Natuurlijk volgt er zoals afgesproken 
nog een 2e voor de jaarlingen en dat zal 
Fontenay Sur Eure zijn op 4 juli, zoals 
afgesproken een dagfondvlucht. 

Dan stappen we over naar de jonge dui-
venvluchten en wel met de Goudenrin-
gen van 2020. 

De vluchten die we daarvoor tellen zijn: 

Peronne jong van 22 augustus en 

Morlincourt jong van 29 augustus. 

 

De Goudenringen commissie wenst u 
op voorhand volgende week op 
Peronne en de vluchten die daarop vol-
gen heel veel succes. Zodra er een 
vlucht vervlogen is zullen wij zo spoedig 

mogelijk de uitslag publiceren. 

Nogmaals veel succes, 

Namens de organisatie, Cor Kroon 

 

Beste Goudenringenracers, 

 

Welkom 
nieuwsbrief 2020/7 

Voor u ligt nieuwsbrief 7 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) 

 

                                             

                                               

              Afdeling 6 

                               Noord-Holland 

 

 

 

  

 

 
 

Grote Winnaars Quiévrain 13 juni 2020 Comb. Paap en Paap  

     
 

 

 

 

 

Op de foto trotse winnaars  Arie en Erwin Paap 

Met de 2018-1015808 vloog combinatie Paap en Paap al eerder een eerste, 
tweede en derde plek in hun vereniging Pleines. Maar ook al tweemaal een 
zesde plek in de kring en zelfs een achtste in de afdeling. Maar op 13 juni vloog 
deze mooi duivin, gespeeld als een heuse non,  een eerste plek in de afdeling 
tegen 14.776 duiven, wat een super prestatie.  

Ook de 3e en 4e prijsduiven op deze vlucht zijn familie van deze duivin. 
Dus jullie zijn gewaarschuwd!                                                                                             

Van harte gefeliciteerd met deze prachtige overwinning. 


