
 
 

Beste Goudenringenracers, 

 
Welkom 
nieuwsbrief 2020/18 
 
Voor u ligt nieuwsbrief 18  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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3e Natour vlucht 

Lennik 

5  september 2020 

 

 

 

Winnaar  

Peter Beentjes 
 
 

 
 
 
 
 

Van harte gefeliciteerd met 
deze super uitslag 

 

 

 

1, 2 en 3 en topuitslag op Lennik voor 
Peter Beentjes uit Heemskerk 

Geschreven door Frank Rodenburg 
 
Er waren misschien al wat liefhebbers en dan vooral uit eigen vereni-
ging die zich afvroegen wanneer Peter Beentjes weer eens zou toe-
slaan. Hij grijpt vaker de Natour aan om weer even te laten zien waar-
toe hij in staat is met de duiven.  
Vandaag, zaterdag 5 september, had Peter waarschijnlijk voor hem-
zelf al tijdje omcirkeld in het vliegprogramma. Een ware masterclass 
werd gegeven, niet alleen in clubverband, maar ook in de Kringuit-
slag. 1e,2e, 3e en 10 duiven bij eerste 20 in Kring 3 tegen 1330 duiven! 
Hokprestatie 708 punten met 21 van de 25 in de uitslag!  
Verwacht geen geheimen van hem of grote veranderingen in een 
week, al zijn er meer hard spelende liefhebbers die niet het ‘achter-
ste van hun tong laten zien’ in dit soort gevallen.  
In ieder geval waren er deze 3e Navlucht 8 oude duivinnen en 2 oude 
doffers ingekorfd op mooie neststand met kleine jongen van rond 7 
dagen. Ook gingen er 11 ervaren jonge duiven en 4 zomerjongen 
mee. Vanaf begin van de week werd de training opgevoerd van 1x 
naar 2x per dag. Jong en oud werden samen losgelaten en vlogen in 
totaliteit zo’n 1,5 uur per dag. 
Opvallend was dat de 2e en 3e duif, allebei jongen, de week ervoor op 
Roosendaal niet mee waren. Peter vertrouwde het weer toen niet en 
besloot toen alleen wat oude duivinnen en de zomerjongen te spe-
len. Waar de eerste 3 duiven vandaan kwamen wist Peter niet te ver-
tellen, er vlogen ineens 3 duiven boven het hok. De overwinning 
wordt behaald met de 18-‘049, de eerst getekende. 
Deze duivin heeft in haar vliegcarrière al heel wat kopprijzen gevlo-
gen. Dit was haar 3e keer 1e in de club en ze werd in 2020 al Duifkam-
pioen Vitesse in Kring 3. In de tussenstand “Duifkampioen Generaal” 
staat de ‘049 nu ook 2e of 3e.  
De 2e duif is de 20-‘621. Ze werd in 2020 als 2e afgevlagd in het eind-
klassement van de Jonge Duivencompetitie in de Kring en won voor 
haar baas € 300. 
Lennik is vaker een mooi losstation voor Peter, op Lennik Jonge Dui-
ven had hij dit jaar ook al een puike uitslag neergezet. 
Nog 2 Navluchten, het is wel duidelijk wie de te kloppen man is de ko-
mende weken. 
Peter, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze schitterende uit-
slag! 
 
 
 

 

https://www.kring3-afdeling6.nl/
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En dat is 3!  
Na Peronne Jonge Duiven, Roosendaal Natour nu 
wederom de 1e op Pont St. Maxence voor Frank 
Rodenburg  
Geschreven door Frank Rodenburg 

 
De jonge duiven doen het bij mij de laatste weken meer dan 
goed. 2 weken geleden 2 vroege duiven op Peronne, vorige 
week de beste hokprestatie op Roye en nu weer 2 vroege dui-
ven op Pont St. Maxence! Het meest trots ben ik op het feit 
dat het steeds andere duiven zijn die bij eerste 10 spelen. 
Wel doen de doffers het net wat beter dan de duivinnen, 
maar dat komt goed uit, ik speel met de oude duiven alleen 
met weduwnaars.  
De jonge duiven werden deze zaterdag, 5 september, in Pont 
St. Maxence om 9.30 uur gelost. In Frankrijk en België woei er 
een westenwind en naarmate de duiven dichter bij het hok 
kwamen kwam er steeds wat meer noord in en laatste stuk 
ook windkracht 4-5. Dat temperde de verwachte tijd van aan-
komst van de eerste duiven. Net toen ik dacht het nu echt 
wel tijd werd voor de eerste duif kwam daar pal uit het zui-
den een duif aangesneld en zag snel genoeg dat het er 1 van 
mij was. Het bleek een doffer, de ‘808, die gelijk op de spoet-
nik landde en naar binnen ging. 14.21.37 uur, gelijk tijd door-
melden naar de groepsapp van PV Heemskerk, was nog de 
eerste. Niet veel later is daar al de 2e duif. Na korte aarzeling 
op het dak gaat deze duivin ook naar de spoetnik en wordt 
iets meer dan 2 minuten later geconstateerd op 14.23. Goed 
voor de 2e plek in Kring 3.   
De winnende krasdoffer, de 20-‘808, heeft zich dit seizoen al 
meerdere keren laten zien. Vorige week was het bijvoorbeeld 
mijn 5e duif op de 15e plek in de Kring. Ook de 2e Roosendaal 
was hij present met een 59e in de Kring. Het nestzusje is de 
‘807 en deze duivin staat fier bovenaan bij de duifkampioe-
nen Jong. (2e Jong Vitesse) Ze komen uit de 19-‘854 en 17-
‘644. Aan beide zijden duiven van Marginus Oostenbrink uit 
Spier in de stamboom, maar ook goed presterende lijnen van 
mijzelf. De ‘854 komt dan weer uit doffer van Ben de Keijzer. 
Nog 1 officiële vlucht voor de Jonge Duiven, vanuit vermoe-
delijk Fontenay, dus hoop het goede niveau van de jongen 
nog even vast te houden. 
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3e jonge duivenvlucht Midfond 

Pont St Maxence 

5 september 2020

 

 

 

Winnaar 

Frank Rodenburg 

 

 

 
 

 
 
 

Van harte gefeliciteerd  
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Attractievlucht kring 2e Natour vlucht 29 augustus 2020 Roosendaal 
 
     De eerste duif is van Frank Rodenburg wint vleesbon t.w.v. € 15.--  van de keurslager. 
     De 150ste duif is van Ton en Chris de Haan, zijn winnen een heerlijke zak voer. 
     En de laatste duif……. Combinatie van der Aar, wint een bak allerhande.  

   Allen gefeliciteerd met jullie prijzen 

                                                  

Uitslag 2e Gouden ringen Race Jonge Duiven 29-08-2020. 
Naam     Ring 2020  Meter snelheid   Prijs   Afd 6 Plaats  
1e A.J.Rijkers    2048808  1618.190   € 560,00  11e  
2e Jaap Sietses    2048753  1604.222   € 420,00  25e  
3e Bosse en zn    2048520  1600.526   € 260,00  32e  
4e Ron den Boer   2048527  1598.034   € 150,00  35e  
5e A.J.M.Sluijs    2048719  1593.500   € 150,00  48e  
6e H.Half    2048589  1588.754   € 100,00  56e  
7e Van Oostrum/Boddeke  2048462  1583.779   € 100,00  70e  
8e J.van den Bosch   2048466  1571.519   € 75,00  106e  
9e Bosse en zn    2048513  1566.318   € 75,00  136e  
10e Gebr Fanger   2048560  1561.072   € 50,00  163e  
11e H.Half    2048584  1554.287   € 50,00  206e  
12e Comb Geutskens   2048568  1547.796   € 50,00  251e  
13e H.Snoek    2048750  1546.263   € 25,00  260e  
14e H.C.Pothuizen   2048701  1540.616   € 25,00  286e  
15e Comb Knijn de Wit   2048503  1639.848   € 25,00  293e  
Namens de Commissie Iedereen van Harte gefeliciteerd Reclames Naar C.Kroon 
 
Helaas deze keer geen winnaars in onze kring.  
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 Deze week alweer de laatste jonge duiven vlucht midfond.  

Na zaterdag hebben we er weer 1 of 2 kampioenen erbij.   
Heel veel succes       
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 Nee het is niet een nieuw ras duiven, maar inmiddels wel een begrip onder de Ladies League spelers. 
Elke deelnemer aan deze competitie schenkt een duif. Deze duif wordt op een speciale verkoopavond 
in een doos gedaan en wordt blind verkocht. De doosjes duif. Overigens kan iedereen op deze avond 
komen en ook als niet deelnemer van de ladies league competitie een doosje kopen. 
 
Weten we dat vorige jaar de combinatie Tervoort-Hasert met de doosjes duif van Comb. Van de Aar, 
vroege prijzen binnen heeft gehaald. Ook dit jaar zien we een aantal toppers. 
 

  
 

 
 
 

                                 
                                            

   
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Afdeling 6                                          

Noord-Holland 
 

 

Bijvoorbeeld bij George van de Paverd. 
 
Helaas zelf niet kunnen bieden op een doosjes duif om-
dat hij op bezoek was bij zijn vrouw in het ziekenhuis. 
Mary Duindam heeft in opdracht van George het doosje 
gekocht. In het doosje bleek de 20-1408041 te zitten een 
duif van Comb. Reumann-De Jong. 
 
Op 22 augustus,  Roosendaal is de doosjes duif  
1 in de vereniging de Snelvlieger en 3de in de kring.  
Op 29 augustus, wederom Roosendaal is de doosjes duif  
7e in de vereniging en 21e in de kring 
Gisteren 5 september, viel ze als een steen over de an-
tenne heen door de spijlen naar binnen. Even kijken op 
de klok hoe laat ze zit….. blanco. Snel de knop ingedrukt 
duif gepakt en op de antenne gedrukt….. evengoed we-
derom 1 in de vereniging en 7de in de kring. 

Een superduif! 
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Link naar het blad Op de Hoogte van 4 september 
 
https://mailchi.mp/duivensportbond/op-de-hoogte-4-september 
 

In het spoor een verslag van Grootmeester  
Frank Rodenburg. Frank gefeliciteerd met deze 
prestatie

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/duivensportbond/op-de-hoogte-4-september
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PROGRAMMA  

 Vlucht Inkorven d.d. bijzonderheden 

Fontenay  10 september 4de en laatste jonge duiven vlucht midfond 

Quivérain 11 september 4de natourvlucht 

 

 
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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