Welkom

Beste Goudenringenracers,

nieuwsbrief 2021/2
Voor u ligt nieuwsbrief 2 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.

Afdeling 6
Noord-Holland

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

Mary Duindam

1e Vitesse vlucht
Roosendaal
17 april

Combinatie Zoontjes uit Beverwijk schiet uit de startblokken met zege op 1e vlucht vanuit Roosendaal!
Voor het vorige weekend waren de weersvoorspellingen zo slecht dat
het begin van het seizoen een weekje werd uitgesteld en nu waren de
omstandigheden bijna perfect. Nog wel een frisse start van de dag,
maar toen het sein om 9 uur op groen stond voor de totale lossing
van afdeling 6, scheen de zon volop en stond er nog weinig wind uit
NNO.
Vele sportgenoten gingen dan ook uit van 80 kilometer per uur voor
de eerste en snelste duiven.

Winnaar
Comb. Zoontjes

Om 10.24 uur schreeuwde Wim “daar is er 1” en jahoor na een paar
korte rondjes en even op dak gezeten te hebben werd de 2-jarige duivin, de ‘751, geklokt op 10.25.19 uur. Hierna duurde het paar minuten
voor de overige duiven arriveerden.
Op melding app van de club waren er nog 3 concurrenten die ‘dichtbij’
kwamen, maar uiteindelijk zegevieren Henk Zoontjes en zwager Wim
Boerebach (op uitslag als combinatie Zoontjes) op deze eerste vlucht.
’s Avonds op Compuclub bleek deze toptijd goed voor een 1e in de
Kring (2478 duiven) en ook de snelste van de hele lossing! In de afdeling waren er 15.936 duiven ingekorfd.
Henk en Wim spelen dubbel weduwschap, 14 doffers en 14 duivinnen.
De eerste duiven komen wel op een leeg hok aan.
Met 19 van de 27 meegegeven duiven in de ‘punten’ en 10 op eerste
blad of eerste 100 begonnen de heren met een (meer dan) prima uitslag. (1 op 3)
Mooie anekdote over de winnende duivin; als jonge duif (2019) werd
ze van de eerste africhting opgevangen in Maasdijk. Lang verhaal kort;
afgesproken werd om haar mee te geven met de africhting van afdeling 5, maar toen arriveerde ze op hetzelfde hok. Vervolgens dan maar
mee met de vlucht van Afdeling 5, uit Lennik en jahoor, ze kwam weer terug naar Beverwijk. Een paar weken later mee met Lennik met Afdeling 6 en
toen speelde ze pardoes de 1e in de club, toen nog in Beverwijk!
Henk en Wim, van harte gefeliciteerd met jullie geweldige overwinning en

mooie uitslag!
Een betere start kun je je niet wensen!

Frank
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Jack Spaansen wint eenhoks Winterrace Sevilla Challenge
Van de vorig jaar ingezonden 12 duiven voor de zomer versie van de eenhoksrace in Sevilla (zie nieuwsbrief 22 2020), zijn
er uiteindelijk 5 teruggekeerd op het hok in Sevilla. Deze werden te koop aangeboden op de veilingsite van M&C
AUCTIONS.
Omdat er op het hok in Sevilla ook een winterrace werd georganiseerd besloot Jack om deze duiven terug te kopen en in te
zetten op de winterrace, en met succes! Van de 5 bleven er uiteindelijk 3 duiven over voor de eindrace van 620km.
Deze duiven eindigden op de plaatsen: 1, 13 en 28. Helaas werd de duif die in de zomerrace nog als achtste finishte
verspeeld. De winnaar van de winterrace was in de zomerrace als 71ste aangekomen. Deze winnaar komt uit een duif van
Evert Antonidis en een opvangertje uit Zwolle waar de eigenaar geen interesse meer in had.
De winterrace werd gesplitst in 2 competities, te weten voor duiven die niet hadden mee gedaan aan de zomerrace en
duiven welke hier wel aan hadden mee gedaan. Voor deze race (de challenge ) waren er 77 duiven ingeschreven. Totaal
waren er 10 opleervluchten en 6 wedstrijd vluchten, allen te volgen op Benzing Live
De winnende duif had ook al goed gescoord op de finale race van 510 km. Hij plaatste zich toen als 6e, nadat hij met een
groepje van 4 arriveerde. Helaas liep hij als 4de over de antenne. Op de wedstrijdvluchten scoorde de winnende duif
145km/14de; 200km/38de; 240km/51ste; 320km/46ste; 510km/6de; en in de grandfinale 620km 1e !!
Hieronder de winnende duif ( foto veilingsite M&C Auctions zomerrace)
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Weet jij welke route jouw duif aflegt?
Topduivenmelker Jos Nijman volgt zijn
duiven met de gps tracker van Refly.
Speciaal voor onze nieuwsbrief deelt hij onderstaande informatie van deze vlucht met ons.
Roosendaal 17 april 2021 door Jos Nijman
De track van Roosendaal is van een duif die nog net bij de
eerste 30% van de prijsduiven zat. Deze duif vertrok redelijk en lijkt in een mooie rechte lijn huiswaarts te keren.
Met deze noordoosten wind houdt de duif toch het midden aan. De 2 duiven van een clubgenoot bleven wat westelijker vliegen en arriveerden eerder. Mijn duif zat dus in
een andere groep maar buigt op het einde mooi naar
Heemskerk af.
Ver der is opvallend dat deze duif het water oversteken
wat angstig vindt. Zij houdt duidelijk snelheid in. Ook opmerkelijk dat zij ook hele kleine piekjes in de snelheid
maakt van 1700 mtr. Dus maakte een draai. Conclusie deze
duif was zeker nog niet scherp. Verder kan ik de afstand,
snelheden en hoogten aflezen.

Wil jij ook weten welke route jouw duiven afleggen? Bekijk onderstaande kennismakingskorting.
Hoe werkt het
Door de Skyleader GPS tracker ring om de duivenpoot te plaatsen kun je de vliegroute van de duif na de vlucht of training
nauwkeurig volgen. Je leest de ring uit in de Skyleader software
(Nederlandstalig) en ziet na afloop op Google Maps kaarten
welke route de duiven hebben afgelegd. Ook zie je de afstand,
snelheid en vlieghoogte tijdens de vlucht. Je kunt van tevoren instellen op welke dag en tijd je wilt dat de ring geactiveerd wordt.
De speciale GPS ringen zijn oplaadbaar, de batterij gaat tot 36
uur mee vanaf de tijd dat de ring wordt geactiveerd. Het softwareprogramma is duidelijk en overzichtelijk en makkelijk te installeren. Ook zitten er Nederlands handleidingen bij en kun je altijd
contact opnemen met René Coevert van ReFly.
Kennismakingskorting liefhebbers kring 3/afdeling 6
Om jullie kennis te laten maken met de GPS ringen van ReFly
krijgen de liefhebbers van kring 3 van Afdeling 6 tijdelijk een
kennismakingskorting op het Skyleader GPS systeem pakket 2x
GPS ringen. ReFly biedt u het pakket met 2 GPS ringen nu voor €
230,- in plaats van € 250,-. Bij dit pakket zitten 2 dummyringen,
2 GPS ringen, een ringlezer, een batterij lader voor de batterijen
en de software. Deze ringen passen om de vaste voetring en er
mag mee worden gevlogen op de wedvluchten als je het aanvraagt bij het NPO.
Meer informatie
Wil je ook een kijkje nemen in de unieke vluchtgegevens van uw
duiven? Kijk op ww.refly.nl en neem contact met ons op via het
contactformulier. Als u uw naam en vereniging opgeeft o.v.v.
kring3/afdeling 6, dan sturen wij u de speciale eenmalige kortingscode. Deze actie geldt tot 15 mei.
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De roze ringen doen behalve in kring 3, ook mee met de landelijke competitie

•
•
•
•
•
•

Ladies League ringen tellen zowel voor de Ladies League als voor alle andere kampioenschappen zoals Nationale
kampioenschap, Olympiade etc.
Alle vluchten tellen. Er zijn geen aftrekvluchten zowel voor de kampioenschappen als duifkampioenen.
Vitesse alle vitessevluchten, midfond alle midfondvluchten, eendaagse alle eendaagse vluchten, jong alle jonge duivenvluchten, marathon 5 van de 5 vluchten tellen en 3 vluchten voor de duifkampioenschappen.
Bij de ladies League uitslag is de prijsverhouding 1:4.
Per onderdeel 10 kampioenen en 10 duifkampioenen (maakt totaal 100).
Kilometergrenzen per categorie op de minimale afstand per afdeling/ sector bij de berekening van de Ladies League
kampioenschappen.

Categorie afstanden:
Vitesse - 100 tot 350 km
Midfond - 300 tot 500 km
Dagfond - 500 tot 750 km
Marathon - vanaf 700 km
Jonge duiven – minimale afstand 100 km en maximale afstand rekening houdend met de losplaatsen genoemd in het NPO
wedvluchtreglement.
Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht) dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap met een marge
van 5% zoals ook bij de Olympiade criteria van toepassing is.
Welke wedvluchten tellen voor de kampioenschappen van de Ladies League?
•
•
•
•
•

Vitesse vluchten, 6 van de 6 vluchten tellen
Midfond vluchten, 7 van de 7 vluchten tellen
Dagfond vluchten, 5 van de 5 vluchten tellen
Marathon vluchten, 5 van de 5 vluchten tellen en 3 vluchten voor het duifkampioenschap
Jonge duiven vluchten, 8 van de 8 vluchten tellen.

Er worden dit jaar extra prijzen vervlogen op een drietal vluchten:
•
•
•

Week 19, 15 mei 2021 (Midfond)
Week 23, 12 juni 2021 (Midfond)
Week 33, 21 augustus 2021 (Jong)
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PROGRAMMA
Vitesse

Vlucht
Duffel
Lennik
Quiverain

Inkorven d.d.
23 april
30 april
6 mei

bijzonderheden
2e Vitesse vlucht
3e Vitesse vlucht
4e Vitesse vlucht

Wij wensen alle deelnemers weer veel succes met de komende vlucht

