
Frank Nebig wint 4e jonge duiven vlucht 

 
Frank werd als jongetje van 3 al door zijn vader mee 
het duivenhok in genomen.  De vonk sloeg over en 
het duivenmelkersvirus kwam in Franks bloed.  
 
De vader van Frank had duiven voor de Tweede We-
reldoorlog, maar stierf helaas in 1971.  
Frank was toen een 7-jarig mannetje en ondanks het 
verdriet en verlies van zijn vader, ging hij toch door 
met de duiven. 
Toch kun je van een 7-jarige geen wondere verwach-
ten en de duivensport verdween langzaam uit zijn le-
ven.  
Zo af en toe kwamen er wat sierduiven en torteldui-
ven als hobby maar pas in 2015 werd de stap weer 
gemaakt om actief postduiven te gaan houden.  
Dit kwam doordat Frank in contact kwam met veel 
duivenmelkers, omdat hij met zijn bedrijf veel werkt 
voor internationale eenhokraces en hij een stam dui-
ven van wijlen Jozef Lang (DE) over kon nemen 
 

De duif die dit weekend 1e is geworden in de kring 
(1415501) is afstammeling van zijn clubgenoot Fred 
Spronk.  
 
De duif die dit weekend 2e is geworden in de kring 
(1415537) is afstammeling van Jaap van Mourik/van 
der Sluis-Gobel.  
 
 

Beste Goudenringenracers, 

 
Welkom 
nieuwsbrief 2020/14 
 
Voor u ligt nieuwsbrief 14 van afdeling 6 kring 3.  
 
Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze 
website . 
Net als de verslagen tussenstanden en  nog veel 
meer. 
Nog tips laat het ons gerust weten. 

https://www.kring3-afdeling6.nl/ 

 
Mary Duindam 
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4e Jonge duiven vlucht 

Lennik 

1 augustus  

 

 
 

 

Winnaar  

Frank Nebig 
 
 

 
 
 

Van harte gefeliciteerd met 
deze mooie overwinning! 

 

 

 

https://www.kring3-afdeling6.nl/
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Ferry Bronstring wint 4e vitesse vlucht Lennik 
 

 
Dit winnende duivinnetje komt uit een ingeteelde 
duivin van eigen stam.  
 
De vader mocht ik uitzoeken bij John Romkes toen 
hij stopte met de duiven. 
 
De doffer had John van Spronk gekregen.  
Deze kruising is dus goed geslaagd, zelfs meerdere 
goede duiven. 
 
Ik heb 26 jaar postduiven en daarvoor had ik En-
gelse hoogvliegers wat een hele andere discipline 
was. 
 
Dus bijna mijn hele leven besmet met het duiven 
virus.  
 
Zaterdag zag ik haar aankomen, ik nam de lokker in 
de hand en toen kwam zij in een strakke lijn, vleu-
gels dicht op de plaat.  
 
Prachtig, ik heb er echt van genoten. 
 

Geschreven door Ferry Bronstring  

 

En wij gunnen je deze uitslag van harte 

Ferry, nogmaals van harte gefeliciteerd! 
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4e Vitesse vlucht 

Lennik 

1 augustus 2020 

 

 

 

Winnaar 

Ferry Bronstring 
 

 

Van harte gefeliciteerd met 
deze mooie overwinning 
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Jan & Ans Vogelzang de grote winnaars van Blois in Kring 3 
Zaterdag 1 augustus was het tijd voor de eigenlijke Nationale Een-
daagse Fondvlucht vanuit Issoudun, donderdag werd echter besloten 
door het NPO-bestuur, vanwege de te verwachte warmte/hitte, dit te 
wijzigen in 4 verschillende losplaatsen voor de 4 sectoren. Voor sector 
2 werd het dus Blois, iets minder dan 600 km voor Heemskerk. 
Het konvooi ging er om 9 uur uit en het rekenen en inschatten van de 
snelheid kon beginnen. In eerste instantie werd uitgegaan van tussen 
16.30 -16.45 uur voor de eerste duiven. Het zou iets later worden. 
Tot 17 uur waren er nog geen duiven gemeld op de app van de club, 
dus toen er 1 minuut over 17 plotsklaps een duivin (de ‘400) naast Jan 
op de klep viel was de kans op, in elk geval een “ vroege” in de club, 
groot. Later op Compuclub Live en ’s avonds na uitlezen van alle klok-
ken, bleek het ook de snelste in de Kring.  
Een welkome verrassing voor de combinatie. Door continue fysiek on-
gemak en gezondheidsproblemen zijn de duiven een hele mooie aflei-
ding voor Jan & Ans.  
Geweldig om dan ook weer eens een 1e te vliegen! Vorig jaar werd 
overigens ook 2 keer een 1e in de Kring gevlogen. 
 
De Dagfond is het favoriete onderdeel van de combinatie. Jan vind 
vooral mooi als de gemiddelde snelheid daarbij tussen 70 en 75 km  
per uur ligt.  
De ‘400, een duivin dus, was voor het eerst mee op de Dagfond. Nor-
maal word met een klein ploegje (ervaren) doffers, nu 3, deelgenomen 
aan de Dagfond, op het laatste moment werden donderdag echter 2 
duivinnen toegevoegd aan de vliegploeg. Ans vond haar de laatste 2 
weken goed in vorm. Ze had tot zaterdag overigens nog niet veel ge-
presteerd, maar het vertrouwen werd dus duidelijk niet beschaamd.  
Een mooie uitspraak door Jan werd opgetekend “kleine krabbers, 
knappe prijzen”.  
4 van de 5 staan er in de uitslag, derhalve prima gedaan! 
 
Ans krijgt, met nadruk op krijgt (Jan moet er voor betalen) ieder jaar 2 
jonge duiven van Siem Durge en de winnares heeft Ans dus gekregen. 
2 jaar geleden had ze ook al eens een doffer van Siem die een 8e in de 
afdeling vloog. 
 
In 2020 zijn Jan & Ans met 11 koppels op dubbel weduwschap begon-
nen. Er wordt nu meegedaan met de Midfond en Dagfondvluchten.  
 
Ans verzorgt momenteel veelal de duiven, hoewel het voeren nog wel 
wordt overgelaten aan Jan. 

 
Jan & Ans, nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie geweldige over-
winning! 
 
Frank Rodenburg 
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3e Dagfond vlucht 

Blois 

1 augustus 2020 

 

 
 

Winnaar 

Jan Vogelzang 
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2e ladies league vlucht  

GEWONNEN DOOR  

Willy Hasert-Melman 

De tweede ladies league vlucht is gewonnen door Willy 
Haser-Melman. Willy is al meer dan 53 jaar getrouwd 
met Frits Hasert. 

Frits heeft al 68 jaar duiven en Willy is daarvan al meer 
dan 45 jaar betrokken bij de sport. Willy heeft zelfs in 
2017 nog met jonge duiven gevlogen met een eigen 
hokje en onder haar eigen naam Willy Melman. In de 
vereniging De Snelvlieger in Haarlem heeft zij destijds 
ook nog een mooie kampioensprijs gewonnen. 

Ze zijn nu samen 154 jaar en helaas niet zo mobiel meer 
als vroeger. Maar wie heeft het stel niet zwierend over  
de dansvloer zien gaan. Op elk feestje en kampioenen-
huldiging was het stel te vinden. 

Vanaf 2011 vliegt Frits samen met Gerard Tervoort. De 
duif de 360 is een goed gebouwde blauwe doffer. Zijn 
vader is een zoon uit de fameuze 7172 van Bas en Cor-
rie Thiele x een rechtstreekse dochter van de Chateau-
roux van J. Schutte en Zn. 

Zijn moeder is een bewezen kweekduivin, uit een recht-
streeks Geerinckx-koppel en o.a. moeder van de 1e te-
gen 3056 duiven en o.a. gr.moeder van de 7e  Nationaal 
kampioen Vitesse bij George van de Paverd. 

Willy van harte gefeliciteerd met deze mooie 
eerste prijs. 

 

 

 
  

2e Ladies League vlucht 

Lennik 

1 augustus 2020  

 
 
 
 
 
 
 

Winnares 

Willy Hasert 

 
 

Willy van harte gefeliciteerd  
       Jij wint het Rituals pakket.  
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Komend weekend staat de laatste midfond vlucht op de agenda.  
Hieronder de deelnemers die nog voor kampioenschap strijden.     Heel Veel succes  
 

Komende week de laatste Ladies League vlucht (als het doorgaat) 

 8 augustus 2020 naar Quivérain. 

1. Benieuwd naar de tussenstanden (generaal en asduif) en de volledige uitsla-

gen van de vluchten https://www.kring3-afdeling6.nl/ladies-league/uitslagen/ 

Wij wensen alle liefhebsters weer veel succes! 
 

2.  
  

Ook deze week de laatste vlucht jonge duiven competitie kring 3 
Benieuwd naar de prijzen, uitslagen en tussenstanden https://www.kring3-afdeling6.nl/competitie-jong-2020/ 
  

       TUSSENSTANDEN 

 
       
        
 

      
 
  

 

https://www.kring3-afdeling6.nl/ladies-league/uitslagen/
https://www.kring3-afdeling6.nl/competitie-jong-2020/
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PROGRAMMA  

 Vlucht Inkorven d.d. bijzonderheden 

Pont St. 

Maxence 

6 augustus 5e (en laatste) Midfondvlucht  

Quivérain 7 augustus  5e jonge duiven vlucht 

3e (en laatste) jongen duiven competitie kring 

3e (en laatste) Ladies League Vlucht 

 

 
UITSLAG LADIES LEAGUE  

1E Ladies league 

vlucht Duffel 

Winnares Prijs 

1e prijs  Willy Hasert-Melman Rituals verrassings pakket  

2e prijs Hermien Tervoort Diner voor twee   

3e prijs Wil Reumann Chocolade verrassingsworkshop 

voor twee  

12de liefhebster Jodi Martens Twaalfhoveniers verrassingsprijs 

 
 

 
 

Alle liefhebbers weer heel veel succes  

met de komende vluchten.  

                                                                                          

 


