
 

 

    
 

    

 
 

 

 

Beste Goudenringenracers, 

https://w
ww.youtube.com/watch?v=_8lbS23Y-Zc&feature=youtu.be 
 
 
 

 

 

 
 
 

Welkom 
nieuwsbrief 2020/15 d.d. 10 augustus 
 
Voor u ligt nieuwsbrief 15 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 

                                           

                                              

                                               

              Afdeling 6 

                               Noord-Holland 
 
 

 

 

               
 

 

De laatste op (de) Hoogte vind je hier  

https://mailchi.mp/duivensportbond/op-de-hoogte-7-
augustus-2020-week-458060 

             

https://www.youtube.com/watch?v=_8lbS23Y-Zc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_8lbS23Y-Zc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_8lbS23Y-Zc&feature=youtu.be
https://www.kring3-afdeling6.nl/
https://mailchi.mp/duivensportbond/op-de-hoogte-7-augustus-2020-week-458060
https://mailchi.mp/duivensportbond/op-de-hoogte-7-augustus-2020-week-458060
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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  
 

        
 
       
        
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Met het uitvallen van de laatste midfond vlucht zijn de eerste kampioenen van 2020 bekend 
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Midfond Kampioen 
onaangewezen 

 
 
 

Midfond kampioen 
aangewezen 

Duifkampioen Midfond  
2018-1795703 

 

Onaangewezen     Aangewezen 
Nr. 2 Bas Thiele     Nr. 2 Comb. Paap en Paap  
Nr. 3 Frank Rodenburg    Nr. 3 Peter Nijman 
Nr. 4 Remco Martens    Nr. 4 George van de Paverd 
Nr. 5 George van de Paverd   Nr. 5 Max van Delden 
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Vanwege de warmte waren de programmavluchten deze week allemaal afgelast en dus waren de ogen gericht op de Marathon.  
Dit met een geplande middaglossing uit Dax en de ZLU-vlucht vanuit Perpignan.  
Dax werd enigszins ingekort naar Bergerac en Perpignan uiteindelijk ook met 70 kilometer. 
Kees doet alleen mee aan, de voor dit jaar, 5 vastgestelde middaglossingen. Naar eigen zeggen al moeilijk genoeg om met een kleine ploeg 
duiven uit te blinken. 
Vorig jaar wist Kees al onaangewezen kampioen te worden in onze afdeling, dus met hem moet echt wel rekening gehouden worden. 
 
Maximaal 10 duiven gaan er iedere vlucht mee. Hier wordt alleen een uitzondering op gemaakt op de laatste overnachtvlucht van het jaar, 
wanneer er ook wat jaarlingen uitgetest worden. 
Hij had dinsdagavond voor Dax 8 duivinnen ingekorfd.  
 
De duiven werden vrijdagochtend 7 augustus om 10.00 uur gelost in Bergerac, enigszins tegemoetkomend aan de hitte ’s middags. 
De verwachte aankomst van de vroegste duiven was zaterdag tussen 10 en 11 uur. 
 
De vroegste duif in Nederland werd uiteindelijk om 8.45 uur geconstateerd in Rijnsburg,  maar vervolgens bleef het lang stil. In Noord-Hol-
land arriveerde de eerste duif bij Jan, Nick en Rens Hommes om 13.51 uur. Iets meer dan een half uur later was daar de 3-jarige duivin, de 
17-1184085. Ze ging als 3e getekende de mand in en beloonde zo het lange wachten. Dit wachten was voor sommige liefhebbers al zwaar 
genoeg met deze warmte. 
10 minuten later was daar al nummer 2, de 17-‘082.  
Goed voor de 2e en 3e stek in Afdeling 6, 20e en 22e in Sector 2 en 47e en 56e Nationaal (totaal 8450 duiven) Een geweldig resultaat! 
 
De temperatuur wees op moment van aankomst 33 graden aan, bijzondere prestaties en drang van deze sterke overnachtduiven, om op het 
heetst van de dag door te ‘dieselen’, tot ze thuis zijn.  
 
De ‘085 en de ‘082 zijn als jonge duif van het hok van vader Cees Sr. betrokken.  
Op Sint Vincent, op 17 juli de eerste marathonvlucht, was de ‘085 ook de eerste die op het hok bij Kees arriveerde. Toen was ze goed voor 
een 31e in de afdeling. 
 
Deze 2 duivinnen werden allebei ingekorfd op grote jongen en eieren. 
 
Kees, van harte gefeliciteerd en succes op de laatste overnachtvlucht! 
 
Frank Rodenburg 

 

 

Kees Niesten Jr. uit Heemskerk speelt zich in de kijker   
met 1 en 2 Kring 3 en 2 en 3 in Afdeling 6  op loodzware Bergerac. 
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Een duivenvereniging in Coronatijd  
een verslag van Frank Rodenburg over zijn oplaadploeg in Heemskerk 

Vrijdag 22 mei was daar eindelijk de start van het duivenseizoen met de inkorving van de 

duiven voor de eerste van de 3 (op) leervluchten uit Roosendaal. Door het Coronaprotocol 2.0 moest van tevoren opgege-

ven worden met hoeveel duiven men meedeed en of je voorkeur had voor vroeg of laat inkorven. Omdat PV Heemskerk 

ongeveer 40 vliegende hokken heeft, handig om dit van tevoren goed te stroomlijnen. Hierbij is het ook belangrijk om de 

inkorfploeg, inclusief toezichthouder en de oplaadploeg op orde te hebben, inclusief tijden en richtlijnen.  

De vrachtwagen komt in 2020 bij ophaalroute met 4 wagens rond 22.15 uur bij PV Heemskerk. Deze wagen begint in Den 

Helder, dus Kring 1 wordt met deze wagen opgehaald, inclusief dus onze vereniging. 

De oplaadploeg bestond bij begin uit Gijs Kabalt, Henk Zonneveld, Ton Dam, Frank Rodenburg en vanuit bestuur Gert 

Twaalfhoven. De eerste vrijdag waren er 43 manden. 

De eerste keer was ook gelijk de vervelendste als we er nu op terug kijken. Consumpties werden niet geschonken, buiten 

wachten en ook nog eens een wagen die uiteindelijk om 23 uur arriveert bij het clubgebouw. Gelukkig hebben we elkaar al 

tijdje niet gesproken, dus dat vergoedt veel. De weken erna was de wagen op tijd, waren we ruim op tijd klaar met inkor-

ven en kon alles redelijk snel voor elkaar gemaakt worden. Na een paar weken kon er voorzichtig ook weer een drankje 

genomen worden. 

Na 11 weken trouwe dienst, was vrijdag 31 juli de laatste keer met deze oplaadploeg. De laatste donderdagen met de Dag-

fond was er wel een andere oplaadploeg om met name lege manden te verslepen.  

Ondanks dat er best wat werk te verrichten valt, met touw, loodjes, labels, waterbakken, lege manden terug (was er ook 

hulp van genoeg andere leden) en groot aantal manden in de wagen zetten, ging het allemaal prima. Je weet wat je te doen 

staat, help elkaar, en is eigenlijk ook best gezellig zo met elkaar! (al zeg/typ ik het zelf)  

                                                                 Frank Rodenburg 
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Krantenknipsel uit het Spoor over 
Grootmeester Gert Twaalfhoven 

Oud Duivenmelker in het 

  

 
 

 

 

We hebben net twee vluchten uit Blois achter de rug en daarna voor de meesten 

een weekend zonder vluchten. Hoe ging dat er zo’n 14 jaar geleden aan toe, toen 

op 15 juli 2006 Blois voor het eerst werd vervlogen. De toen 71-jarige Leo Janzen 

uit Heemstede, bij velen nog beter bekend als L.A.G. Janzen, vloog met zijn tweeja-

rige doffer NL 2004-1919872 een eerste prijs niet alleen in de Fondclub , maar ook 

over de hele afdeling Noord-Holland (en 7e over heel Nederland) over een afstand 

van ruim 580 km en met een gemiddelde snelheid van 1049,253 meter per minuut. 

Daarnaast won hij op dezelfde vlucht de negende prijs.  

Leo liet daarmee hedendaagse kanonnen als Hennie la Grouw (2e); Combinatie Ver-

weij – Castricum (3e); Dave van Zon (6e) ; Anne van Meerkerk (8e); Combinatie  F.S. 

Kramer & Zn (11e) en Jan Kaman (14e) achter zich en natuurlijk alle andere deelne-

mende liefhebbers.  

Hoe gaat het tegenwoordig met Leo Janzen zal menigeen zich afvragen ? Welnu, 

het gaat prima met Leo Janzen, die inmiddels de 85 heeft aangetikt. Hoewel hij zelf 

sinds kort geen duiven meer heeft, is hij nog steeds zeer betrokken. Nadat PV De 

Vredesbode in Heemstede als actieve vereniging stopte, heeft Leo zich met de aan-

gesloten bij PV de Snelpost in Haarlem.  Verder voorziet hij – gevraagd en onge-

vraagd – die postduivenliefhebbers van tips hoe zij hun duiven het best op de 

vluchten kan voorbereiden. Om vervolgens als de duiven van de vluchten thuis ko-

men bij deze liefhebbers vast te stellen in hoeverre zijn tips hebben uitgepakt.  

Zijn onophoudelijke stroom anekdotes vertelt hij dan graag, en ondertussen neemt 

hij menige duif nog even in de hand om zijn deskundig oordeel te geven. Door zijn 

humoristische wijze van vertellen, wordt het geen moment saai en wordt het wel 

duidelijk waarom de grote dagfondvluchten Leo’s voorkeur hadden. Het liefst zag 

hij dat de duiven kopwind hadden en dat de echte kwaliteitsduiven als eersten aan-

kwamen. En niet zonder succes …!!!!      

 

Geschreven en aangeleverd door Simon de Vries en Paul Rotteveel. 

Ken je ook een (oud(e) duivenmelker die je in het zonnetje wilt zetten, mail de re-

dactie.  
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PROGRAMMA  

KOMEND WEEKEND 

 Vlucht Inkorven d.d. bijzonderheden 

Chateauroux 13 augustus 4de Dagfond  

Quivérain 14 augustus 5e (en laatste) Vitesse 

Quivérain 14 augustus  5e (en laatste) jonge duiven vlucht 

3e (en laatste) jongen duiven competitie kring 

3e (en laatste) Ladies League Vlucht 

 

 
 

Alle liefhebbers weer heel veel succes  

met de komende vluchten.  
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                       TUSSENSTANDEN  
              Vitesse en Jong Vitesse 

     

 
      

 

 

Tussenstanden overige competities 

Ladies League https://www.kring3-afdeling6.nl/ladies-league/uitslagen/ 
Jonge Duiven Competitie kring 3  
https://www.kring3-afdeling6.nl/competitie-jong-2020/ 
 

Bij zowel  Vitesse als de jong Vitesse vluchten ligt het allemaal erg dicht bij elkaar en is het 
nog zeker niet duidelijk wie er zich volgende week kampioen mag noemen.  

Heel veel succes allen 

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

