
Hiernaast zien jullie de trotse  winnaars 
van de eerste Midfond vlucht Gerard 
Tervoort en Frits Hasert.  

Hieronder het verhaal van de winnaars. 

De duif die won, was alle weken een 
aangewezen duif, maar kwam vorige 
week (Quiveran) 's avonds pas om kwart 
voor tien thuis. Hij verspeelde daarmee 
het vertrouwen voor deze vlucht.  
Onterecht natuurlijk!!! 

Het betreft een zomerjong van 2018, die 
als jong slechts drie keer is opgeleerd. 
Als jaarling was hij zeer vroeg van de oe-
fenvlucht vanuit Roosendaal en maakte 
de hoogste snelheid van de gehele pro-
vincie. Op de voet gevolgd door zijn 
broer die als jong in 2018 ook al eens 
een 1e prijs won in de Kring vanuit 
Peronne tegen 1293 duiven. Verdere 
prijzen van de winnaar o.a.: 13/2035, 
12/1100, 17/1791 duiven. 

Zijn vader (gekweekt uit een zoon van de 
Anneke: 1e Ablis 13063 d., 1e Peronne 
3372 d. en 2e Morlincourt tegen 12760 
duiven x een rechtstreekse dochter van 
de Dario: 2 x 1e NPO Ruffec) is een volle 
broer van de 636 deze won 6 x 1e, waar-
onder 1e NPO Bourges 6407 duiven en 
1e Tessenderloo 2659 duiven. Tevens 
nestmaat van de 700, 5 x 1e prijs, waar-
onder 1e Feluy tegen 1713 duiven en 
van de 598: 2e NPO Morlincourt tegen 
7911 duiven. (slechts 3 x gespeeld).  

Zijn moeder is zwaar ingeteeld naar de 
Anneke (prijzen zie boven) van Hennie 
Lagrouw. 

Uit dit koppel (voor het eerst samen in 
2018) zitten reeds 5 doffers op ons vlieg-
hok die allemaal kop hebben gevlogen. 

 

Beste Goudenringenracers, 

 

Welkom 
nieuwsbrief 2020/8 

Voor u ligt nieuwsbrief 8 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  
vHiernaast zien an de nieuwsbrief/website  
Mary Duindam (famduindam@ziggo.nl) 

 

                                             

                                               

              Afdeling 6 
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Winnaars Peronne 20 juni 2020 

Comb. Tervoort-Hasert 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefeliciteerd met deze prachtige uitslag!  


