
NIET DE WIND, WEL DE WINST. 
door Frank Nebig 
 
De druk was hoog, een kampioenschap te verdedi-
gen en de voorsprong was krap. 
Voor de laatste vlucht alleen duiven geselecteerd die 
zich al bewezen hadden. Zaterdag was het eindelijk 
zover. Het was spannend, het was niet onze wind 
maar toch wel de winst. 
 
De drie winnaars, want zo noem ik ze als ze tegelijk 
aankomen, kwamen uit zuid oostelijke richting, maar 
goed. Kwamen mooi aan en zonder al te veel vertra-
ging op de klep. 
Daarna is het spannend, wachten of anderen uitsla-
gen, maar al snel werd duidelijk dat er super ge-
draaid was. Winst in de club, winst in het Rayon en 
de drie snelste duiven van Noord-Holland! 
Kampioenschap yp sprint aan- en onaangewezen, 
beste hokprestatie en beste duif veilig gesteld  
Op naar de midfond 

 
 
 

Beste Goudenringenracers, 

 
Welkom 
nieuwsbrief 2020/16 
 
Voor u ligt nieuwsbrief 16 van afdeling 6 kring 3.  
 
Oude 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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5e Jonge duiven vlucht 

Quivérain 

15 augustus 

 

 
Winnaar  

Frank Nebig 
 

 

Van harte gefeliciteerd met 
deze super uitslag 

 

https://www.kring3-afdeling6.nl/
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Gerard en Frits winnen met de 887 
Door Gerard Tervoort 
 

De 887 is een blauwe doffer en een zomerjong van 
2018. In 2019 won hij o.a. twee keer zeer vroeg 
vanuit Lennik: 3e van 16.482 duiven in de afdeling 
en de tweede keer 4e NPO Lennik op 5.967 duiven. 
Dit jaar won hij al eerder 8e NPO Pont St. Maxence 
tegen 9.052 duiven en 5e NPO Morlincourt tegen 
6.351 duiven. Dat was voor hem de derde keer op 
teletekst! Nu wint hij de 1e vanuit Quievrain in de 
Kring en is hij de 4e snelste van de afdeling tegen 
3.111 duiven. Hij heeft het niet van een vreemde, 
want zijn vader won in zijn korte loopbaan (3x mee, 
daarna voor de kweek) ook al de 2e NPO Morlin-
court tegen 7.911 duiven en is volle broer van o.a. 
de 1e NPO Bourges tegen 6.407 duiven en meer-
dere 1e prijzen in de Kring.  
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5e Vitesse vlucht 

Quivérain 

15 augustus 2020 

 

 

 

Winnaar 

Gerard Tervoort en Frits Hasert 

 

 
 

 

Van harte gefeliciteerd met 
deze mooie overwinning 
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Comb. Paap en Paap (of is het Ruud) wint 
Chateauroux 
Door Erwin Paap 

 
De duivin die de vlucht wint komt uit het niets 
aan. Eerst dacht ik nog dat het een jong was, 
maar die vallen niet op het duivinnen hok. 
 
Toen de meldpost gebeld, die was een middag 
slaapje aan het doen, dus wij waren de eersten die 
belde dat is meestal een goed teken  
En toen ik belde voor nummer twee was er nog 
steeds niks gemeld en nummer drie die kwam er 
ook bij. Top  
 
De winnende duivin is van het soort  
Hasendonckh,van Loon  Heremans 
 
De vader speelt 1e van 9926 duiven. De  vader 
speelt nog drie keer eerst groot verband en veel 
prijzen een topper 
Grootmoeder speelt 2e van  9205 
De duiven kwamen goed  
Wij waren deze week op vakantie Ruud heeft de 
duiven verzorgt dus Ruud Bedankt 
 
Erwin & Arie  
 
 
 

Wil je meer lezen van deze top liefhebbers bezoek dan hun 

website https://www.paap-paap.nl/ 
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4de dagfond vlucht 

Chateauroux 

15 augustus 2020 

 

 

 
Winnaar 

Comb. Paap & Paap  

 
Van harte gefeliciteerd 

 

https://www.paap-paap.nl/
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3e ladies league vlucht  
GEWONNEN DOOR  

Yolanda Thiele  

 
Afgelopen zaterdag 15 augustus 2020 was het dan 
zo ver, de 3e en tevens laatste ladies lea-
gue vlucht voor 2020 van Kring 3 afdeling Noord 
Holland werd vervlogen vanuit Quiévrain België.  
De duiven werden gelost om 10.30 uur, de wind was 
variabel en de duiven hadden volgens de lossing-
functionarissen een goed vertrek.  
De spanning was te snijden rond 13.00 uur, de tijd 
dat de duiven konden arriveren want wie zou de 
snelste lady duif op deze laatste vlucht constateren.  
En ja hoor, daar was er één, hoog uit de lucht val-
lend als een steen,  even op de nok van het hok en 
direct naar binnen, in de val zei mijn vader al “dat is 
een vroege Lady”.  
Even kijken op de klok of ze wel geconstateerd was 
en daar stond het 13.13.23 uur de Holl. 20-7025824 
en dat was wat later bleek de winnende tijd voor de 
eerste lady prijs.  
De “5824 is een jong van moederskant inteelt 
“kleine Dirk” rechtstreeks Gerard Koopman en van 
vaderskant Miss Olympic Sperwer x Olympiade Boy 
lijn Kleine Dirk x Galantos van Gerard Koopman via 
Leo Heremans.  

 

 

 

 

 
 
  

3e Ladies League vlucht 

Quivérain 

15 augustus 2020  
 
 
 

 
 

Winnares 

Yolanda Thiele 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

      
 

Yolanda van harte gefeliciteerd  
       Jij wint het Rituals pakket.  

                        

                
Winnaar 2de prijs dinerbon t.w.v. € 100,00 

Corrie Thiele 
Winnaar 3de prijs, een chocolade verrassings-

workshop voor 2 personen 
Ada van den Berge 

 
Ladies gefeliciteerd met jullie prachtige prijzen 
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https://www.kri
ng3-afde-
ling6.nl/ladies-
league/ 

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

Verslag van de Generaal kampioen 
 

Afgelopen zaterdag ging het er dan om. Ik stond na 2 vluchten 
bovenaan in onze Ladies League competitie , maar de voor-
sprong was minimaal. En het is makkelijker om te zakken dan 
om bovenaan te blijven staan.  Het vertrouwen was er echter 
wel, de duiven trainden goed ondanks het warme weer en we 
hadden nog 9 favorietjes in de strijd. 
 
Met gezonde spanning zat ik in de tuin. Bij de vorige ladies 
league vlucht toen mijn man Jeroen zei “ik heb een duif” 
vroeg ik onmiddellijk toen de duif nog heeeeeel hoog was ‘is 
het een lady’ want in mijn ogen is dat uiteraard het enige dat 
telt. Zaterdag was het niet veel anders en helaas was onze 
eerste duif geen lady, jammer. Maar toen werd ik wel een 
beetje zenuwachtig. 
 
Gelukkig kwam een paar minuutjes later als 3e duif op het hok 
de 704 toch nog redelijk op tijd, achteraf goed voor de 6de 
plek. Omdat niet iedereen en in elk geval niet mijn directe 
concurrenten gemeld hadden in onze ladies league app bleef 
het lang spannend of ik uiteindelijk Generaal kampioen werd. 
’s Avond waren we uit eten dus heb ik pas de volgende och-
tend snel gekeken wat de uitslagen waren. En ja hoor kampi-
oen. Super blij en trots op mijn hokverzorger Jeroen. Hij mag 
nog een jaartje blijven!  
 
De 704 is ook uitgeroepen tot asduif en net als vorig jaar mo-
gen wij een weekend lang op pad met een auto aangeboden 
door het Motorhuis. 
 
Deze lady is 100% van het soort van Joop van den Berge, onze 
lieve duivenvader, die helaas begin dit jaar is overleden. We 
missen hem nog elke dag! Deze is voor jou Joop! 

 

 

De ladies League competitie wordt dit jaar 
voor de tweede maal georganiseerd in onze 
kring. Vorig jaar 25 liefhebsters en dit jaar 
maar liefst 34 liefhebsters. De Ladies League 
competitie leeft in kring 3! Wij hebben een 
mooie prijzen pot en die wordt volledig ver-
deeld onder de deelneemsters. Dit jaar heb-
ben wij maar liefst 13 verschillende prijswin-
naars. Voor de definitieve uitslagen verwijzen 
wij jullie graag naar de website.  
 

Generaal kampioenen Ladies League 2020 
1. Mary Duindam  

 
2. Willy Hasert  
3. Ada van den Berge  

 
Ook de asduif (de 704)  is een duif van Mary 
Duindam.  Mary wint hiermee een weekend 
een auto met volle tank aangeboden door 
het Motorhuis.  
 

https://www.kring3-afdeling6.nl/ladies-league/uitslagen/
https://www.kring3-afdeling6.nl/ladies-league/uitslagen/
https://www.kring3-afdeling6.nl/ladies-league/uitslagen/
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Afgelopen zaterdag was het de laatste vlucht voor de jonge Duiven competitie kring 3. 19 van de 
totaal 144 deelnemende duiven vallen in de prijzen (13,19%). 7 hiervan staan bij de eerste 100 
duiven in de uitslag van de Kring!. Maar liefst 9 van de 19 prijsvliegende duiven had deze laatste 
vlucht pas zijn of haar eerste prijs!  

Uitslag 15 augustus Quivérain  

Plaats Liefhebber Ver. Afstand Ringnr. Tijd Snelheid Punten 
Prijs in 
€ 

            in mpm     

1 Frank Nebig 1428 226,966 
20-
1748702 13.09.54 1419,426 144,0 100 

2 Peter Beentjes 1416 242,752 
20-
1748625 13.22.58 1403,464 143,0 70 

3 Jeroen Duindam 1409 234,918 
20-
1748575 13.19.06 1389,103 142,0 50 

4 Max van Delden 1416 244,196 
20-
1748643 13.28.11 1370,477 141,0 40 

5 Piet Schot 1425 234,420 
20-
1748684 13.21.37 1365,952 139,0 30 

Einduitslag en winnaars van geldprijzen 
1. Remco Martens 1408 20-1748563 141,0 135,0 134,0 410,0 

2. Peter Beentjes 1416 20-1748621 120,0 133,0 140,0 393,0 

3. Piet Baltus 1416 20-1748667 131,0 118,0 126,0 375,0 

4. Max van Delden 1416 20-1748643 0,0 143,0 141,0 284,0 

5. Jeroen Duindam 1409 20-1748573 140,0 140,0 0,0 280,0 

5. Peter Beentjes 1416 20-1748623 143,0 137,0 0,0 280,0 

7. Frank Nebig 1428 20-1748702 133,0 0,0 144,0 277,0 

8. Piet Baltus 1416 20-1748665 139,0 0,0 136,0 275,0 

8. Henk Brondijk 1416 20-1748660 137,0 138,0 0,0 275,0 

10. Combinatie Paap & Paap 1428 20-1748699 134,0 139,0 0,0 273,0 

11. Piet Baltus 1416 20-1748664 129,0 142,0 0,0 271,0 

12. Frank Rodenburg 1416 20-1748658 138,0 130,0 0,0 268,0 

13. Jeroen Duindam 1409 20-1748571 0,0 134,0 129,0 263,0 

14. Frank Rodenburg 1416 20-1748656 126,0 136,0 0,0 262,0 

15. Siem & Tom Durge 1416 20-1748648 119,0 141,0 0,0 260,0 
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De uitslag wordt naar 
de deelnemers ge-
maild en is te vinden 
op de website 
https://www.kring3-
afdeling6.nl/competi-
tie-jong-2020/ 

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

 Vlucht Inkorven d.d. bijzonderheden 

Peronne 20 augustus  1e jonge duiven vlucht midfond  

Roosendaal 21 augustus  Natour 

 

 
Alle liefhebbers weer heel veel succes  

met de komende vluchten.  

 
 

Datum/tijd Wat Waar 

7 november  

14.00 uur 

Kampioenen Huldiging 

kring 3 

PV de Snelvlieger  

13 november  Najaarsvergadering Af-

deling 6 

Nog niet bekend 

28 november Ledenraadvergadering 

NPO 

NPO 
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Dik van der Wel, de 81 jarige oud voorzitter van de Snelvlieger Haarlem, heeft dit jaar voor 
haar  leden een eigen competitie bedacht. Omdat we een beetje een rare seizoensstart ken-
nen door de uitbraak van het Corona virus heeft Dik besloten om een mooie beker aan te 
schaffen. Deze wisselbeker is omgedoopt tot de DIK VAN DER WEL CORONA BEKER. Waarom 
deze naam, Dik zegt eerlijk dat hij graag wil dat zijn naam verbonden blijft aan de Snelvlieger. 
En dat is dan ook DIK verdiend. Dik heeft zich jarenlang belangeloos ingezet voor de vereni-
ging en hij is zelfs door de oud voorzitter van de NPO onderscheiden met een bronzen NPO 
speld.  
De competitie wordt vervlogen over de eerste 5 jonge duiven vluchten. Omdat vorige week 
de vlucht niet doorging, is dit weekend de laatste vlucht van deze competitie gevlogen op 
Quivérain en is de winnaar van de wisselbeker bekend. 
  
 
                               
                                                                          

    Vlucht 1  vlucht 2  vlucht 3 vlucht 4 vlucht 5   

  10 juli 2020 17 juli 2020 24 juli 2020 31 juli 2020 15 aug. 2020   

  Roosendaal Roosendaal Duffel Lennik Quiverain totaal 

Bas Thiele 97,40 100,00 100,00 92,00 100 489,40 

Jeroen Duindam 93,00 96,10 94,70 88,50 98,7 471,00 

George vd Paverd 99,10 98,10 90,40 93,10 87,2 467,90 

Tervoort-Hasert Co 86,10 99,00 83,00 98,90 94,9 461,90 

John Romkes 91,30 78,60 96,80 95,40 88,5 450,60 

Comb. De Haan 89,60 55,30 98,90 90,80 82,1 416,70 

Ferry Bronstring 98,30 49,50 89,40 83,90 93,6 414,70 

John Wegman jr.  78,30 93,20 46,80 100,00 84,6 402,90 

Comb. Lagerwey 77,40 74,80 48,90 75,90 91 368,00 

Joop Koelemeijer 100,00 82,50 85,10 48,30 0 315,90 

       

Pauline Kroon 60,90 92,20 75,50 82,80 1,3 312,70 

Gé Fennis 81,70 38,80 0,00 0,00 0 120,50 

Richard Overdevest 87,00 0,00 0,00 0,00 32,1 119,10 

Mike Stevens 61,70 0,00 0,00 0,00 0 61,70 

V.d. Bosch Wegman 35,70 0,00 0,00 0,00 0 35,70 

Muijderman gebr. 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

Piet Sloot 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 

 

   


