
 
 

Beste Goudenringenracers, 

 
Welkom 
nieuwsbrief 2020/20 
 
Voor u ligt nieuwsbrief  20  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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4e Natour vlucht 

Quivérain 

12  september 2020 

 

 

 
 

Winnaar  

Max van Delden 
 

 
 
 
 
 

Van harte gefeliciteerd  met 
je 3e kringoverwinning 

 

 

 

Max van Delden wederom Kringwinnaar Natour-
vlucht, nu op Quiévrain 
Geschreven door Frank Rodenburg 

 
Na de dubbele overwinning op de 1e Natourvlucht, was het nu 
raak op de 4e navlucht! Zijn 1e getekende, de 18-‘534 wordt ge-
klokt, net binnen de 2,5 uur na lossing, op 11.29.23 uur.    
De duiven konden vandaag mooi op tijd, om 9 uur, het lucht-
ruim kiezen en de verwachting was dat met een, west-zuidwes-
telijke wind, de 1e duiven al rond 11.30 uur konden arriveren in 
Heemskerk en Uitgeest.  
Max had bij de verwachte snelheid meer de westenwind in het 
hoofd, waardoor hij nog rustig het gras aan het maaien was en 
daarna de overgebleven rotzooi aan het opruimen was en bij 
een blik in het hok ineens een duif zag lopen, terwijl alle duiven, 
die niet mee waren op Quiévrain, opgesloten zaten. Dat moest 
er 1 zijn van Quiévrain en jahoor vlak ervoor geconstateerd en 
met melden kwam er geen vroegere tijd door.  
Max had 20, overwegend, oude duiven meegegeven. Deze 
staan, in tegenstelling tot veel andere hokken, nog op weduw-
schap. 
De winnende duivin, de 18-‘534, stond al 2e duifkampioen 
Natour in de Kring met een 13e en 33e op Roosendaal de eerste 
2 vluchten en vorige week de 5e in de Kring van Lennik.  
Ze komt uit een zoon van de Pre-Olympic van Peter Jonker maal 
een zus van “Dragon Princess”, die uit eerdere genoemde “Dra-
gons Eye” komt. Max heeft veel succes met duiven uit deze lij-
nen. 
  
Max staat er na 4 navluchten heel goed voor in de Kring en de 
Afdeling.  
Volgende week dus nog 1 keer vlammen op de Natour met ver-
moedelijk nu een oostenwind, om het perfect af te sluiten. 
 

Max, van harte gefeliciteerd met je vroege duif en de 
3e kringoverwinning! 
 

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


2 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                             

                                               

              Afdeling 6 

                             Noord-Holland 
 
 

 

4e jonge duivenvlucht Midfond 

Fontenay 

12 september 2020 

 

 

 
 

Winnaar 

Kersverse papa 

Tim de Goede 
 

 

 
 
 
 

Overwinning op Fontenay sur Eure kroon op het werk bij  
Tim de Goede! 

Geschreven door Frank Rodenburg 

Als kersvers vader van zoon Semm zat Tim er al paar weken op te azen; een kring-
overwinning met de Jonge Duiven. Geweldig dat dit dan lukt op de laatste vlucht 
voor de jonkies, Fontenay! 
Eerst nog even terug naar woensdag 26 augustus jl. Dan wordt zoon Semm gebo-
ren.  
Blijkbaar heeft dit heuglijke feit een flinke boost gegeven bij Tim, want sindsdien 
komen de jonge duiven steeds beter naar huis. Bijvoorbeeld met Roye 2 duiven bij 
eerste 10 in de Kring en een week later met Pont St. Maxence ook 3e en 8e. Zelf 
zegt hij daarover “de eerste jonge duivenvluchten verliepen niet helemaal naar 
wens en met oog op de belangrijkste vluchten werden wat aanpassingen aan het 
hok van de jongen gedaan”. Met een duidelijk zichtbaar resultaat! 
De 2462 jonge duiven van Noord-Holland werden samen met de 15.345 duiven 
van Zuid-Holland om 8.40 uur gelost. In Frankrijk was er een kalme noordweste-
lijke wind, deze werd vanaf België west-zuidwest en vanaf Zuid-Holland toch wel 
weer kracht 3 a 4. Met een gemiddelde afstand van 500 km in onze kring eigenlijk 
geen Midfond Jong, maar Dagfond Jong te noemen. Nu kon er als wel vaker naar 
de aankomsten gekeken worden in Afdeling 5 op Compuclub Live.  Met name de 
meldingen aan de westkant zijn interessant.  
Vanaf 14.30 uur moest kunnen en op 14.35 uur komt daar van ver uit zuidelijke 
richting een duif aangesneld, gaat om de grote blikvanger, Molen De Dog heen, 
als speer naar de klep en naar binnen. Duidelijk gemotiveerd dus, was deze 
blauwbanddoffer, de ‘277. Hij zat dan ook op een jong van 7 dagen. Het blijkt later 
niet alleen goed voor de 1e in Kring 3, maar tevens een fraaie 10e plek in de afde-
ling! 
Eerdere prestaties van deze blauwbanddoffer in kring 3 zijn;  
67 e Peronne                     1043 duiven 
41e  Roye                              777 duiven 
115e Pont St. Maxence      647 duiven 
Samen met de 1e van Fontenay maakt dat de ‘277 met deze 4 prijzen 2e duifkam-
pioen Midfond Jong in Kring 3 is geworden! 
 
De vader van deze doffer heeft Tim van clubgenoot Ger Lotterman gekregen is 
soort Fred van de Veldt en Henny La Grouw maal duivin Gerrit Beentjes. (soort 
Van de Pasch x Koopman) 
De moeder van de ‘277 komt rechtstreeks van hok Jan & Joke Kaman en komt uit 
het “Late Teletekstkoppel” en dit is uit de Joy Boy lijn. De Joyboy (1e Asduif Dag-
fond Pipa Rankings 2017) en Bella Donna zijn verkocht naar Familie Eijerkamp.   
Tim kon 1 jong uitkiezen/kopen uit dit “Late Teletekstkoppel”.  
 
Met Gerrit Beentjes is gelijk de vaste aanwezige/letter genoemd. Ook zitten de 
kweekduiven van Tim bij Gerrit in Akersloot. 
Daarnaast zaten vriendin Lisa en kleine Semm deze zaterdagmiddag met smart te 
wachten op de eerste duif. Na de eerste aankomst om 14.35 uur kwamen de ove-
rige jonge duiven ook prima af zodat hij met 12 van de 24 duiven in de punten zijn 
seizoen mooi afsluit. Ook was alles met een uur weer thuis.  

 

Tim, van harte gefeliciteerd met je vroege duif, je glansrijke kringover-
winning en natuurlijk ook je fraaie 10e plaats in afdelingsverband! 
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 De allerlaatste vlucht van dit seizoen. De 5de en laatste natour vlucht….. 

Wie wordt er kampioen?  
 
Heel veel succes       
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De jongen waren gekweekt voor weer een super seizoen van de combinatie Kroon, echter door het 
ontvallen van Jaap begin dit jaar had de duivensport geen prioriteit. Pauline heeft zich gefocust op 
belangrijkere zaken in het leven. Volgend jaar hoopt zij de sport weer volledig te kunnen oppakken 
en gaat zij zich richten op de jonge duiven.  
 
Het is natuurlijk zonde om duiven met afstammingen van o.a. Koopman, Jan van de Pasch, Lam-
bregts en Tervoort-Hasert  zomaar weg te doen. Daarom bedacht Pauline een mooie actie. 
 
ACTIE 
De jonge duiven kunnen voor € 50,-- per stuk worden gekocht. De opbrengst komt volledig ten 
goede van de vereniging de Snelvlieger. Sommige duiven hebben al een paar vluchten gevlogen, an-
dere late jongen hebben nog geen mand gezien. Maar je kunt dus eventueel je hok versterken tegen 
een heel schappelijke prijs.  
Heb je interesse mail dan naar Pauline, paulinekroon274@gmail.com. Nadat er een afspraak is ge-
maakt, kun je een  jonge duif uitzoeken die jij mooi vindt, achteraf wordt de stamboom erbij ge-
zocht, dus er wordt niet vooraf geselecteerd op bijvoorbeeld Koopman afstammelingen.  
 
 

                                           

mailto:paulinekroon274@gmail.com
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Elk jaar zet de commissie “Nacht van Postduiven” zich in voor het KWF.  
Ook dit jaar wordt er een actie voor het KWF georganiseerd.  
Van 31 oktober 2020 tot en met 15 november 2020 worden er op www.duiven.net 
bonnen van liefhebbers verkocht. De opbrengst, na aftrek van kosten wordt volledig 
gestort aan het KWF. Vorig jaar heeft de commissie maar liefst € 5700,-- overgemaakt, 
hopelijk dit jaar weer een beetje meer.   
Ook jij kunt dit goede doel steunen door eventueel een bon beschikbaar te stellen 
en/of een bon te kopen tijdens de internetverkoop.  
Meer informatie nodig neem dan contact op met Aat Polderman per mail a.polder-
man39@chello.nl 

   

http://www.duiven.net/
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Einde seizoen (Of toch niet?)                                                               
 
Het vliegseizoen zit er bijna op, even rust pakken en daarna vol aan de slag met de voorbereidingen van het 
nieuwe seizoen. of toch niet?  
 
Er zijn zo veel leuke winter races elders in Europa dat het overwegen waard is om daar aan mee te doen.  
Je eigen duiven testen ten opzichten van andere Europese liefhebbers. De meeste hebben daar niet speciaal 
voor gekweekt en denken dat ze daarom niet mee zouden kunnen doen. Maar wie heeft er geen late jongen 
over waar je niet direct een doel mee hebt? Of wat dacht je van bevlogen duiven van het afgelopen jaar 
(2020)! Menig liefhebber is er namelijk al achter dat bevlogen duiven prima over te wennen zijn.  
Neem bijvoorbeeld de winnaar van een Portugese OLR (one loft race) deze werd geveild en verkocht. De 
nieuwe eigenaar zette deze duif in op een Spaanse OLR. Ook die werd gewonnen door deze duif! Bevlogen 
duiven zijn over het algemeen sterker en hebben reeds hun oriëntatie vermogen ontwikkeld.  Je zou dus 
prima de duiven die je uitselecteerde een herkansing kunnen geven in zo een Winter OLR.  
Heb je interesse? Hieronder tref je een aantal OLR aan.  

 
https://www.algarvegreatderby.com 
Contactpersoon voor Nederland is Lizette Blokdijk bereikbaar via lizette.greatderby@gmail.com  
 
 

Behalve de Portugese OLR is er ook een Mallorca Grand Derby. Dit jaar helaas vanwege de covid-19 afgelast. 
Maar heb je interesse in OLR hou dan ook deze site goed in de gaten http://www.derbymallorca.com/ 
 

 op deze site een overzicht van bekende en minder bekende OLR 
https://www.oneloftrace.live/ 
 

https://www.algarvegreatderby.com/
mailto:lizette.greatderby@gmail.com
http://www.derbymallorca.com/
https://www.oneloftrace.live/
https://www.oneloftrace.live/
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PROGRAMMA  

 Vlucht Inkorven d.d. bijzonderheden 

Quivérain 11 september 5de en laatste natourvlucht 

 

 
Alle liefhebbers weer heel veel succes  

met de komende vluchten.  

 

Datum/tijd Wat Waar 

31-10 tot en met 

15-11 2020 

Internetverkoop t.b.v. 

Kanker Bestrijding 

www.duiven.net 

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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