
Siem & Tom Durge uit Heemskerk grijpen de over-

winning op Duffel 

Zaterdag 25 juli was het alweer tijd voor de 3e Jonge Duivenvlucht. Deze 

keer was Duffel het lossingsstation. (gelukkig dit jaar geen last van kermis 

of braderie ter plekke)  

De beslissing om te lossen moest zaterdag al vroeg genomen worden, 

want er kwam regen aan. Zodoende gingen er om klokslag 7.15 uur 

13.352 duiven de lucht in, richting Noord-Holland. Op de losplaats prach-

tig, open weer. Wel weer een matige zuidwestenwind, die de verwachte 

snelheden boven de 100 km per uur brachten.  

Siem & Tom zaten er op tijd klaar voor en op 8.46 uur kwam er een kop-

peltje van stuk of 12 recht over hun heen, waar er gelukkig voor hen 1 uit 

kwam en al snel op dak landde en vlak erna geconstateerd kon worden 

op 8.47 uur. Hierna duurde het even voor de volgende duiven arriveer-

den, maar de lucht hing toen ook al snel “vol” met rondvliegende duiven.  

Aan de winnende doffer, de ‘176, zit een bijzonder verhaal. Op de 1e 
Roosendaal kwam hij niet terug, maar Siem werd hiervoor pas gebeld 
een week later, na de 2e vlucht. Hij zat (al paar dagen) in Warmond bij 
een liefhebber en deze werd gevraagd om paar dagen te verzorgen en 
weer los te laten. Maandag, de 20e, arriveerde hij weer op zijn hok in 
Heemskerk en na een paar goede trainingen en een lapvlucht ging ze vrij-
dag de mand in om vervolgens een 1e in Kring 3, van 2187 duiven en een 
2e in de afdeling tegen 13.352 duiven te spelen! 
 
Ook leuk om te vermelden is dat de vader van de ‘176 bij George van de 
Paverd vandaan komt via de doosjesverkoop van de Ladies League in 
2019! Het is soort van Gerard Tervoort & Frits Hasert, volgens Siem uit 
eerste prijswinnaars. Aan moederszijde zien we Gaby Vandenabeele dui-
ven, uit de lijn van de beroemde “Wittenbuik”. 
  
Ieder jaar zijn Siem en kleinzoon Tom bij de te kloppen mannen met de 
Jonge Duiven in onze vereniging en de Kring. Ze hebben er kijk op, vinden 
het spelletje met de jongen leuk en hebben er veel voor over om goed te 
presteren, op eigenlijk, alle jonge duivenvluchten. 
 
Siem vind het heel belangrijk om de duiven in een goed ritme, soort flow, 
te hebben/krijgen. De heren beginnen dan ook een paar weken voor de 
eerste opleervlucht (en dus bewust niet eerder) met africhten, zorgen er-
voor dat de stress zo veel mogelijk verdeeld wordt en geven de jonge 
duiven veel aandacht. 

Siem & Tom, nogmaals van harte gefeliciteerd! 

Frank Rodenburg 

 

Beste Goudenringenracers, 

 

Welkom 
nieuwsbrief 2020/13 
 
Voor u ligt nieuwsbrief 13 van afdeling 6 kring 3.  
 
Indien u nieuws heeft dat u graag gepubliceerd 
wilt zien in de nieuwsbrief, 
of op de website,  geplaatst wilt hebben, dan 
kunt u dit mailen naar de redactie  
Hiernaast zien an de nieuwsbrief/website  
Mary Duindam (famduindam@ziggo.nl) 

 

https://www.kring3-afdeling6.nl/ 
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Van harte gefeliciteerd met 

deze mooie overwinning! 
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Hein Berkhout uit Uitgeest slaat toe op 4e Mid-

fondvlucht met 1,2,3 en 5! 

Het was al eerder in het seizoen opgevallen dat Hein de duiven 

in 2020 in vorm heeft. Al een aantal weken lezen we zijn naam 

in de kop van de uitslag en met de regelmaat van de klok komen 

de duiven ook vlot naar huis, wat resulteert in mooie uitslagen. 

Hij wil schitteren op de Dagfondvluchten, maar naar zijn mening 

moeten de duivinnen op de Midfond ook laten zien hoe het met 

de vorm zit, dus iedere week mee en in het ritme houden zover 

dat kan. (met tegenwind kan anders besloten worden) De dof-

fers worden om de week gespeeld. Hij speelt momenteel met 28 

duivinnen en 14 doffers. 

Vandaag bij de 4e Midfondvlucht uit Pontoise liet Hein zien de 

duivinnen van hem in heel goede vorm te hebben, want op 

14.01 uur kwamen er 4 tegelijk aangezeild, op de uitslag nemen 

ze het hele podium in bezit en de 4e duivin speelt de 5e tegen 

870 duiven. Er werden tevens 20 van de 28 duivinnen “in de 

punten gespeeld”, resulterend in 3e hokprestaties in onze afde-

ling) Het geeft een hoop vertrouwen voor de volgende dagfond-

vlucht, de Nationale Dagfondvlucht uit Issoudun aankomende 

zaterdag. 

Met Unikon-web is de registratie en het melden een fluitje van 

een cent, je kunt gewoon rustig je duiven opwachten volgens 

Hein en zo op de telefoon zien ,op Compuclub Live, welke dui-

ven er arriveren.  

Hein is sinds eind vorig jaar lid bij Zaanstreek-Noord in Wormer-

veer, een grote club, waar veel (goede) dagfondspelers lid zijn, 

de concurrentie opzoeken wordt ook weleens gezegd! 

De duivin die als eerste geconstateerd werd vandaag, is de vale 

duivin, de 18-‘771. Zij vloog eerder dit jaar een 2e in de Kring op 

Fontenay. Ze komt uit een donkerkrasdoffer (vader steenrood), 

van Stefaan Lambrechts via Van het Ende uit Hattemerbroek 

maal Pieter Veenstra (lijn Black Rolex) x Richard Faber. (via Ri-

chard Faber) 

Hein, nogmaals van harte gefeliciteerd met de je 

schitterende uitslag en succes verder! 

Frank Rodenburg 
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Meer lezen van deze sympathieke duiven-

melker, bezoek zijn website. 

              https://www.heinberkhout.nl/index.html 
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1e ladies league vlucht  

GEWONNEN DOOR  

Linda van Delden 

 

Ik zal me even voorstellen ;  

Ik ben Linda van Delden en al sinds 1980 samen met 

Max. Hij was al sinds kinds af aan bezeten van dui-

ven. In Alkmaar had hij eerst nog zijn duivenhok bij 

zijn ouders. Toen we in 1985  een eigen huis hadden 

kreeg ik er ook mee te maken, tenminste ik zat er 

bij en keek ernaar. 

Ik had zo mijn eigen bezigheden. Toen we in 1999 

met 2 kinderen een hond, katten en veel duiven 

naar Uitgeest verhuisden keek ik wat meer naar de 

duiven om. Ik liet ze vliegen en gaf ze eten wanneer 

Max werkte. Ook nam ik ze wel eens een stukje 

mee om op te leren. Dit jaar doe ik voor het eerst 

mee met de LL. Afgelopen zaterdag (de eerste LL 

vlucht vanaf Duffel)liep ik even na half 9 de tuin in. 

Max had het hok al helemaal schoon gemaakt. Toen 

kwam er al een groot koppel overvliegen vanaf 

Heemskerk. Er viel dr niet één uit, dus ik dacht we 

zitten niet vroeg. Toen kwam de eerste LL duif vlot 

op het dak landen en ze kwam makkelijk binnen 

8.49.47. Max zei al, je zit er vroeg bij. Maar we wis-

ten het pas echt  toen na de uitslagen Gitta mij 

belde om te feliciteren,...super leuk 
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LINDA van DELDEN 
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Linda van harte gefeliciteerd  

       Jij wint het Rituals pakket.  
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 PROGRAMMA  

 Vlucht Inkorven d.d. bijzonderheden 

Issoudun 30 juli 3e Dagfond 

Lennik 31 juli  4e jonge duiven vlucht 

2e Ladies League Vlucht 

Lennik 31 juli 4e Vitesse 
 

 

 

2E JD vlucht  Winnaar Prijs 

1e prijs  Frank Rodenburg 100 euro 

2e prijs Max van Delden  70 euro 

3e prijs  Piet Baltus  50 euro 

4e prijs Siem en Tom Durge  40 euro 

5e prijs Jeroen Duindam  30 euro 

UITSLAG LADIES LEAGUE 
1E Ladies league 

vlucht Duffel 

Winnares Prijs 

1e prijs  Linda van Delden Rituals verrassings pakket  

2e prijs Shanti de Haan  Diner voor twee   

3e prijs Ellie Kamstra Chocolade verrassingsworkshop 

voor twee  

12de liefhebster Renee Handgraaf Twaalfhoveniers verrassingsprijs 
 

UITSLAG ATTRACTIE OVERNACHTFOND  

2E Overnacht-

fond Bordeaux 

Winnaar Prijs 

1e duif  Comb. Hensen De Nijs Vleesbon van keurslager 

25e duif  A. Van der Heide Zak voer 

Laatste duif Kees Niesten Bak allerhande 

 

Alle liefhebbers weer heel veel succes  

met de komende vluchten.  

UITSLAG JONGE DUIVEN COMPETITIE  

 

kring 3 DUFFEL  
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Verenigingscompetitie uitgelicht 

 uit 

 

 

Binnen PV De Snelpost is dit jaar een eigen, onderlinge competitie georganiseerd waar-
aan alle actieve leden met 2 jonge duiven konden meedoen. Uiteindelijk zijn er 17  
enthousiaste deelnemers met in totaal 34 duiven die wekelijks uitkijken naar een 
nieuwe tussenstand.  
 
Iedere deelnemer heeft daartoe een jonge duif van Mike&Wil Reumann, in 2019 club-
kampioen op de Vitesse en op de Midfond, als ook een jonge duif van Remco Martens, 
clubkampioen op de Dagfond. 
 
De aanschaf van de jonge duiven is gesponsord door de voormalige Vredesbode uit 
Heemstede met als doel de duivensport te promoten en meer leden te betrekken. 
Remco en Mike&Wil waren direct bereid om voor dit doel wat extra jongen te kweken. 
De deelnemers betaalden een bedrag per duif voor de uiteindelijke prijzenpot en eind 
februari / begin maart zijn de duiven onder alle deelnemers verloot, nog net voordat 
Corona tot een lockdown leidde.  
 
Voor iedere deelnemer was dit tevens een mooie gelegenheid om van ieder van deze 
gerenommeerde liefhebbers een jong op het eigen hok te krijgen. 
 
Op moment van het schrijven van dit stukje zijn inmiddels 3 vluchten vervlogen en zijn 
er al 6 prijswinnaars. Alle deelnemers maken nog kans op een deel van de prijzenpot 
van maar liefst 400 euro.  
 
Na de eerste 5 jonge duivenvluchten wordt het eindklassement opgesteld en een fees-
telijke prijsuitreiking is gepland op de nieuwjaarsreceptie van PV De Snelpost.  


