
 
 

Beste Goudenringenracers, 

 
Welkom 
nieuwsbrief 2020/17 
 
Voor u ligt nieuwsbrief 17 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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1e Jonge duiven vlucht Midfond 

Peronne 

22 augustus 2020

 

Winnaar  

Frank Rodenburg 
 

 

Van harte gefeliciteerd met 
je overwinning 

 

 

Frank Rodenburg uit Uitgeest zegeviert op 1e Mid-
fondvlucht voor de jonge duiven uit Peronne 
Geschreven door Frank Rodenburg 

 
Het seizoen gaat alweer zo hard dat de eerste Midfondvlucht voor de 
jongen en de eerste Natoervlucht alweer vervlogen werden vandaag, 22 
augustus. Weer eens een krachtige zuidwestenwind op het menu met 
vooral in de ochtend aan de westkant van Nederland regelmatig buien. 
Fijn voor iedere duivenliefhebber was dat ’s ochtends om 7 uur de zon 
scheen en al snel het bericht kwam dat zowel Peronne, 7.30 uur als Roo-
sendaal,7.45 uur, los waren. Bij het opwachten van de duiven van Roo-
sendaal kwamen er echter al donkere wolken aanzetten en viel de eerste 
regen al.  
Vorig jaar werd Peronne (Jonge duiven) vervlogen tijdens een heuse zo-
merstorm en toen behaalden de snelste duiven een duizelingwekkende 
snelheid van 133 km per uur. Zo snel zouden ze vandaag niet gaan, maar 
als je niet verrast wilt worden moet je op tijd in de tuin gaan zitten. Maar 
dat is soms lastig zat met die windbuien. Goed, ik zat zelf om 10.15 uur in 
de tuin aan de koffie en had nog geen slok genomen of daar arriveerde 
de eerste duif al. Uit het zuidzuidwesten, niet al te hoog en duidelijk te 
zien een donkerkras. Deze doffer vond het nodig om nog paar rondjes 
extra te maken om zo goed uit te komen om goed te landen, maar geluk-
kig was daar al nummer 2 en deze aarzelde niet en viel gelijk op de klep. 
Zodoende was de donkerkras ook snel daarna op het dak en de klep ge-
land.  
Achteraf blij met de 2e duif, anders had het mij de overwinning gekost. 
Gerard Tervoort en Frits Hasert hadden op de voorhand ook alweer 
vroeg geklokt en blijf ze nu net voor. 
De winnende doffer is de ‘656. Hij heeft een ring om van de Jonge Dui-
vencompetitie van de Kring. Net als donkerkrasdoffer die ik nu als 2e klok 
en de 3e speelt. Helaas was deze competitie vorige week afgesloten. 
Hij komt uit de ‘445 en ‘695. De 19-‘445 zat vandaag 7e in de Kring op 
Roosendaal en heeft afgelopen jaar ook al een 1e en 2e in de Kring gevlo-
gen. De 18-‘695 speelde zich in de kijker als jonge duif met in 3 weken 
tijd 3x bij de eerste 13 in de Kring en daarnaast een paar weken eerder al 
een 3e van Duffel in de Kring. Zowel bij deze doffer als deze duivin komt 
de vader bij Ben de Keijzer vandaan. Hij had in 2013 de beste jonge duif 
bij de WHZB. Het is soort Leo Heremans. Sinds ik aantal duiven van Ben 
in bezit heb zijn mijn prestaties met de duiven sterk verbeterd en wordt 
regelmatig meegedaan voor de overwinning in Kring 3! 
Mijn jonge duiven zitten en blijven bij elkaar in 2 hokken (schuifdeur ge-
woon open) met een ren ervoor. Ik heb een paar koppeltjes en er zijn er 
paar die eieren hebben, vooral belangrijk dat er reuring in het hok is. 
Verder trainen de jonge duiven trainen momenteel 1x per dag gedu-
rende 5 kwartier tot 1,5 uur. Donderdag laat ik ze ook ’s ochtends los en 
breng ik ze weg op 25 km.  
 
 

https://www.kring3-afdeling6.nl/
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Max van Delden uit Uitgeest overtuigend win-
naar 1e Natourvlucht Roosendaal 
 
Na eerder met de Jonge Duiven een Kringoverwinning te pakken op de 
2e Jonge Duivenvlucht was het nu raak voor Max op de 1e Natour-
vlucht, vanuit wederom Roosendaal. Deze keer was het zelfs een dub-
bele overwinning met 1 en 2 en een mooie serie!  
De duiven konden deze zaterdag mooi op tijd, 7.45 uur, het luchtruim 
kiezen en de verwachting was dat met een, krachtige zuidwestelijke 
wind, de 1e duiven al rond 8.45 uur konden arriveren in Heemskerk en 
Uitgeest.  
Samen met clubgenoot Harry Docter werd naar boven richting zuiden 
getuurd, maar plots was daar (8.47 uur) van een andere kant een dof-
fer, snel gevolgd door een 2e. Gelukkig kwamen ze goed binnen, want 
er valt vooral met deze korte vluchten geen tijd te verliezen.  
Met 3 minuutjes was de helft al thuis (staan er ook 14 van de 30 op 
eerste blad) en uiteindelijk staan er 23 van de 30 op de uitslag, goed 
voor de eerste plaats bij de hokprestaties, in de kring. 
Max had 30 duiven meegegeven, de ploeg die volgende week de laat-
ste Dagfond mee moet en wat doffers en duivinnen die gespeeld zijn 
op de Vitesse en Midfond. Ook paar herintreders bij de jongen gingen 
mee. 
De winnende doffer, de 19-‘040, komt uit de “Dragons Lin”, zus van 
Dragon’s Eye. 
 “Dragons Eye”, zelf was hele goede vlieger en inmiddels alweer wat 
jaartjes op het kweekhok. In de stamboom vinden we duiven van Ma-
rijke Vink en Leo van Rijn terug en hij heeft al heel wat goede vliegdof-
fers- en duivinnen gegeven. De ‘368 komt uit zoon van Dragon Eye 
maal een duivin van Jos Goessen. Die duivin had hij nog als eitje bij Pe-
ter Jonker vandaan. De winnende duiven zijn dit jaar alleen op de Vi-
tesse- en Midfond gespeeld. Max werkt ernaar toe om een heel goed 
hok allroundduiven te hebben, in tegenstelling tot de specialisatie wat 
nu op veel hokken gebeurt. 
 
Normaal gesproken doet Max niet mee met de Natour. Hij stopt na de 
laatste Dagfondvlucht of speelt alleen de jonge duiven op de jonge dui-
venvluchten en tussendoor op de Natour. Dit jaar heeft Max de oude 
duiven verduisterd om de laatste oude duiven vluchten nog goed mee 
te kunnen doen en de Jonge Duivenvluchten Midfond worden nu we-
kelijks vervlogen.  

 
Max is dan ook van plan de Natour met de oude duiven af te maken, 
de laatste Natourvlucht, Arras, kunnen ook nog wat jonge duiven mee. 
 
Max, van harte gefeliciteerd, ook met je puike uitslag! 
 
Frank Rodenburg 
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1e Natour vlucht 

Roosendaal 

22 augustus 2020 

 

 
Winnaar 

Max van Delden 

 

 
 

 
 

Van harte gefeliciteerd met 
deze prachtige uitslag 
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JONGE DUIVEN 
COMPETITIE KRING 3 

 
 
Vorige week zaterdag, 15 augustus, was de laatste vlucht 
die telde voor onze Jonge Duivencompetitie. Deze keer 
'maar' 19 duiven die zich in de 'punten' vlogen, waarvan 
maar liefst 9 zijn of haar 1e prijs behaalde. Deze zien we 
dan ook niet terug bij de beste 15 in het eindklassement. 
 
Winnaar werd, net als op de eerste vlucht, Frank Nebig. 
Deze keer met de '702, die hiermee haar 2e prijs in deze 
competitie behaalde. Ze eindigde hiermee op de 7e 
plaats. 2e werd de '625 van Peter Beentjes. Peter kan al-
tijd iets extra's met attractievluchten of aparte competities. 
Met de '621 heeft hij ook de 2e duif in het eindklasse-
ment. 
De 3e duif is de '575 van Jeroen Duindam. Deze keer niet 
de '573, die bovenaan stond in het tussenklassement. 
Maar wel mooi  € 50 verdient. De vorige 2 vluchten won 
Jeroen ook € 30 en met 2 duiven in de top 15 wint hij ex-
tra geldprijzen! 
 
Afgelopen week heb ik de info ook op onze website ge-
plaatst. (www.kring3-afdeling6.nl/competitie-jong-2020/) 
 
Het eindklassement wordt aangevoerd door de '563 van 
Remco Martens. Van harte gefeliciteerd! 
Uiteindelijk waren er 3 duiven, die alle 3 vluchten punten 
behaalden. De hoofdprijs voor Remco is € 350. De 2e 
prijs is dus voor de '621 van Peter Beentjes. Hij wint € 
300. Piet Baltus (ieder jaar bij de winnaars) heeft met de 
'667 de 3e plaats behaald, met ook 3 prijzen. Piet is trou-
wens hofleverancier met 3 duiven bij de eerste 11 in het 
eindklassement! 
 
De overige winnaars als gezegd op de website. 
 
Ik hoop dat iedereen graag meegedaan heeft en hopelijk 
houden jullie er nog een paar goede duiven voor de ko-
mende jaren aan over! 
 
Namens de attractiecommissie, 
 
Frank Rodenburg  
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Attractievluchten 
Dit weekend zijn op de 2de natour-
vlucht weer attractieprijzen te winnen. 
Om prijzen te kunnen winnen hoef je 
alleen maar mee te doen. 

De eerste duif die binnenkomt is 
blijkbaar al in topconditie en zorgt er-
voor dat z’n baasje dat ook blijft, hij 
wint een vleesbon t.w.v. € 15.--  van 
de keurslager.  
De 150ste duif moet echt nog wat 
extra’s hebben om sneller te worden 
en heeft recht op een heerlijke zak 
voer helemaal voor zichzelf.  
De laatste duif… nou oké die moet 
echt nog wel wat aansterken en kan 
dat met een bak allerhande. 
 
Succes allemaal! 
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Op 22 augustus jl. was de eerste gouden ringen Race jonge duiven.  
Aan deze speciale competitie doen liefhebbers mee van alle 5 de kringen van afdeling 6.  
 

Naam    Ring 2020  Meter snelheid   Prijs   Afd 6 Plaats  
1e  Bosse en zn    2048513  1891.595    € 560,00  12e  
2e Ron den Boer   2048534  1888.463    € 420,00  16e  
3e  Tervoort-Hasert   2048765  1885.090    € 260,00  20e  
4e  S.Bierlee    2048501  1863.780    € 150,00  43e  
5e  C.Nagel    2048692  1863.132    € 150,00  44e  
6e  M&M.Kramer   2048643  1854.978    € 100,00  56e  
7e  Jaap Sietses   2048753  1853.380    € 100,00  58e  
8e  Ron den Boer   2048533  1850.887    € 75,00  64e  
9e  Van Oostrum/Boddeke  2048462  1836.387    € 75,00  93e  
10e  Ron den Boer   2048532  1829.473    € 50,00  109e  
11e  Colinda Brugemann  2048499  1820.982    € 50,00  134e  
12e  S.Bierlee    2048503  1820.315    € 50,00  140e  
13e  Bosse en zn    2048519  1808.753    € 25,00  176e  
14e  H.Edelenbosch   2048550  1805.307    € 25,00  190e  
15e  Frank Rodenburg   2048717  1803.637    € 25,00  198e  
 
Namens de Commissie Iedereen van harte gefeliciteerd reclames naar Cor Kroon 

 
Uit onze kring maar liefst 2 winnaars  
Gerard & Frits en Frank gefeliciteerd met jullie prijs. 
 
Aanstaande zaterdag de 2de gouden ringen race,  
wij wensen de deelnemers veel succes. 
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De kampioen voor de dagfond is zeker nog niet bekend, 
je moet tenslotte nog wel een duif op tijd pakken. 

We wensen alle deelnemers een goede vlucht  
en heel veel succes. 
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PROGRAMMA  

 Vlucht Inkorven 

d.d. 

bijzonderheden 

Blois 26 augustus  Laatste dagfond vlucht 

Pont ste Maxence 27 augustus 2de jonge duiven vlucht midfond 

2de gouden ringen race 

Nog niet bekend 28 augustus 2de natourvlucht 

Tevens een attractievlucht voor onze kring 

 
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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De Ezelrace 
Bij onze club PV Heemskerk is alweer een aantal jaren een mooie jonge duivencompetitie, traditie; De EZELRACE. 
Ezel vanwege de bijnaam van Heemskerkers, een naam die ver terug in de tijd stond voor Heemskerkers die voor de handel in aardbeien naar Beverwijk 
gingen met de Ezel. Zo gaat het verhaal in ieder geval.  
Ieder jaar wordt een aparte serie ringen besteld en kun je meedoen door maximaal 3 ringen per lid te kopen en deze om te doen bij de jonge duiven waar-
van je denkt dat ze het meest kans maken met deze competitie. Meestal uit je betere koppels dus. 
In 2020 hebben Tim de Goede en ik het organiseren van de Ezelrace op ons genomen. Dit nadat Cordi van der Aar dit jaren prima gedaan had. 
Er werden door 31 liefhebbers 108 ringen afgenomen in de club.  
Combinaties van 2 mogen met 2x3 = 6 ringen meedoen en combinaties van 3 met 9 ringen.  
Als je zelf niet meedoet met de jonge duivenvluchten, bijvoorbeeld doordat je Overnachtfond speelt, kun je ringen kopen en deze aan een (goede) clubge-
noot geven en deze te vragen om ze voor je te ringen. De ringen kosten € 5 per stuk en zodoende zit er dan in 2020 € 540 in de “pot”. 
 
Voor dit seizoen hebben Tim en ik ervoor gekozen om de EZELRACE te laten vervliegen over de eerste 5 jonge duivenvluchten. Dan doen de meeste lief-
hebbers en duiven mee en heb je toch aantal vluchten om je met deze duiven te “bewijzen”. Ook geldt 1 prijs per liefhebber om zoveel mogelijk liefheb-
bers kans te laten maken. De liefhebbers die meedoen door ringen/duiven aan clubgenoot te geven hoeven hun geldprijs niet te delen, om het voor hen 
ook aantrekkelijk te maken. 
 
Zaterdag 11 juli was het dan zover; de 1e jonge duivenvlucht en 1e Ezelrace. 
Mooi om te zien dat aantal liefhebbers het soms belangrijker vinden wanneer die “Ezelring” arriveert dan hoe men “in de club zit”. 
 
Harry Docter heeft met zijn ‘876 de eerste Ezelduif en wint € 35. Het is ook zijn eerste jonge duif op het hok! 
Iedere vlucht winnen de eerste 5 duiven in de EZELRACE een geldprijs. Ook de laatste duif voor deze competitie wint nog € 10. Deze wordt gesponsord 
door het bestuur van PV Heemskerk. 
De andere winnaars zijn Siem & Tom Durge, Max van Delden, Peter Nijman en Jan & Ans Vogelzang. De laatste prijsduif is voor Wim Geerlofs. 
 
De week erop, 18 juli, de 2e vlucht voor de EZELRACE. Max van Delden heeft met zijn eerste duif gelijk een “EZEL” te pakken. Deze wint niet alleen de 1e 
vlucht in de club, maar speelt ook de eerste in Kring 3. Alleen is de ring afkomstig van clubgenoot Ton Mooy en dus wint Ton hiermee maar mooi € 35! De 
andere winnaars van vandaag zijn Peter Beentjes, Siem & Tom Durge, Jan & Ans Vogelzang, Johan van Vliet & Erwin Paap en met de laatste prijsduif wint 
Peter Zonneveld ook geld met de EZELRACE. 
 
Op zaterdag 25 juli is het tijd voor de 3e vlucht van deze competitie uit Duffel en wederom wint Harry Docter met de ‘876 de EZELRACE vandaag! Weer de 
eerste duif op het hok en een geldprijs van € 35! De andere winnaars zijn Siem & Tom Durge, Henk Brondijk, Gerrie Wagter op het hok van Wim Geerlofs 
en Ton Mooy wederom met de ‘867, gestald bij Max van Delden. Peter Beentjes heeft dan de laatste prijsduif voor de Ezelrace. 
Goed om te zien dat de eerste 3 vluchten 17, 18 en nog eens 18 duiven in de uitslag staan voor deze competitie en dat er meerdere jonge het goed doen of 
als eerste op het hok arriveren. 
 
Zaterdag 1 augustus vlucht nummer 4. Deze keer pakt Peter Beentjes de 1e “Ezel” en 35 euries.   Harry Docter (nu met ‘875), Jan & Ans Vogelzang, Johan 
van Vliet & Erwin Paap en Henk Brondijk zijn deze keer de andere winnaars. Tim de Goede heeft nog de laatste “EZEL”.  Er staan 20 duiven op de uitslag, de 
4e vlucht uit Lennik. 
 
Met een week vertraging door de hitte volgt zaterdag 15 augustus de apotheose van de EZELRACE met de laatste vlucht vanuit Quievrain. Er zijn 3 duiven 
die alle 4 vluchten punten hebben behaald, dus dit zijn de grootste kanshebbers, maar helaas falen ze stuk voor stuk op de laatste vlucht en zodoende 
komt de ‘914 van Siem & Tom Durge als winnaar van de EZELRACE 2020 uit de bus. De ‘914 had aan een 9e plaats op Quievrain genoeg om met 1 punt 
boven de nummer 2 van Peter Beentjes uit te komen.  
 
Er zijn ‘slechts’ 10 duiven die zich in de ‘punten’ vliegen op Quievrain. Winnaar is Henk Brondijk. Zijn eerst aankomende duif heeft een Ezelring en Henk 
pakt € 35. De andere winnaars deze laatste vlucht zijn Siem & Tom Durge (met de ‘910),  Gerrie Wagter met een “Ezel” op het hok van Wim Geerlofs, Wim 
Geerlofs zelf en Max van Delden. Ton Mooy heeft dan de laatste prijsduif met een Ezelring gespeeld door Max van Delden. 

 
Na 5 vluchten zijn er 38 van de 108 (afgerond 35%) duiven die zich 1 of meerdere keren op de uitslag wisten te klasseren. Daarvan waren er ook een heel 
aantal die 3 of 4 prijzen hadden. 
Al met al weer een leuke competitie met veel verschillende winnaars, natuurlijk genoeg gesprekstof in de club en hopelijk houden de liefhebbers er weer 
een paar knappe duiven aan over! 

 
Frank 

  
 
 


