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Winnaar
Cees en Jeffrey Weel

Van harte gefeliciteerd met
deze mooie overwinning!

Mary Duindam

Cees & Jeffrey Weel
pakken de hoofdvogel op 2e vlucht vanuit Duffel!
Door Frank Rodenburg

Wederom was het zaterdag de 24ste van april prachtig weer
voor een duivenvlucht. Nog steeds wel wat fris aan het begin
van de ochtend, maar deze keer minder wind en ook meer
uit de oosthoek, zodat de duiven een hogere snelheid konden maken.
Voor 11 uur moest lukken volgens Jeffrey en snel na het eerste appje uit de club kwam de eerste duif, een doffer, aangezeild. Weinig tijd verspeeld, dus de 2-jarige doffer, de ‘349
(Ezelring), kon worden geklokt om 10.54.36 uur. Hierna
duurde het paar minuten voor de overige duiven arriveerden.
Met een snelheid van 1370 meter per minuut blijven de heren een paar clubgenoten, onder andere de winnaars van vorige week, Combinatie Zoontjes, net voor.
De winnende doffer is een kleinkind van de ‘053 van Sjaak
Weel. Deze klasbak werd 4e Vitesseduif van Nederland een
aantal jaren geleden. Van moederskant is het soort van clubgenoot Peter Beentjes.
Cees & Jeffrey spelen dubbel weduwschap, bij aanvang seizoen met 16 doffers en 16 duivinnen.
Ze volgen nauwgezet het Matador voersysteem. Dit houdt in
grote lijnen in dat aan het begin van de week als voer Matador Start gegeven wordt, dinsdag en woensdag Matador
Sprinter en donderdag overgeschakeld wordt naar Matador
Energie. (Turbo Extreme)
In het water wordt regelmatig knoflook verstrekt.
Cees & Jeffrey, van harte gefeliciteerd met jullie mooie overwinning !
1e in de Kring van zo’n 2500 duiven en 4e in Noord-Holland
met 15.500 tegenstrevers is een resultaat om trots op te
zijn!
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Uitslagen

en insturen foutieve

Uitslagen en insturen foutieve D en W bestanden
GEPLAATST 25 APRIL 2021 JELGER KLINKENBERG
Beste Leden en Verenigingen,
De afgelopen 2 weken heeft het bestuur gezien de vele mails en telefoontjes die wij hebben mogen ontvangen moeten constateren dat een aantal verenigingen hun zaken op het gebied van het insturen van de juiste D en W UDP bestanden niet op orde
heeft. Het grootste probleem is dat een aantal verenigingen geen controles uitvoeren voordat het D bestand ingestuurd wordt en
ook niet de ontvangstmail van Compuclub welke ontvangen wordt na insturen D bestand controleren. Vanwege de mogelijkheid
om vanaf dit jaar gedeeltelijk invliegduiven in korven naast wedstrijdduiven is het van het grootste belang dat de juiste aantallen
op niveau 1,2, en 3 ingevoerd worden in het D en W UDP bestand. Over de werkwijze is zowel door het NPO als door de afdeling
geïnformeerd en gecommuniceerd maar blijkbaar is deze informatie niet bij alle verenigingen aangekomen en weet de betreffende verenigingsfunctionaris niet in alle gevallen hoe hij of zij dient te handelen.
Het gevolg van het insturen van onjuiste D en W bestanden is dat de uitslagen nu geen goed beeld geven van het vluchtverloop
omdat enkele leden tot hele verenigingen niet in de uitslag vermeldt staan omdat geen juiste aantallen duiven op niveau 2 en 3
ingevuld zijn.
Het bestuur is op dit moment samen met Compuclub bezig om tot een oplossing te komen zodat de uitslagen van de eerste 2
vluchten wel een juist beeld geven van het wedvluchtverloop. Om dit te corrigeren kost dit de bestuursleden heel veel tijd en worden wij zo goed als zeker geconfronteerd met extra kosten voor de afdeling om de uitslagen alsnog goed te krijgen.
Nogmaals het verzoek aan zowel de leden als de verenigingen erop toe te zien dat de ingestuurde UDP bestanden in het vervolg
juist zijn. Het is namelijk jullie verantwoordelijkheid dat deze bestanden juist zijn.
Aanvullende informatie:
LET OP: omdat niet alle verenigingen de juiste UDP bestanden hadden aangeleverd met aantallen duif per niveau 1, 2 en 3 voor
vlucht V15 en V16 hebben wij dit moeten laten corrigeren en gold een algemeen pardon. Zie bericht en mail d.d. 25 april 2021.
Met ingang van V17 zal dit niet meer gedaan worden. Dit betekent bij foutieve opgave in D en W bestand betreffende aantallen
duiven per niveau het betreffende lid of gehele vereniging niet meer opgenomen wordt in de definitieve uitslag! Reclame is dan
niet mogelijk.

Jelger Klinkenberg
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GPS Duiven van Jos Nijman
De twee duiven met GPS ringen van Jos
Nijman volgen deze vlucht verschillende routes maar blijven mooi westelijk. De duiven vliegen allebei een
staartprijsje. Helaas is niet te zeggen
welke duif het beter heeft gedaan want
de ringen zijn niet tegelijk begonnen.

Wil jij deze duiven blijven volgen, dat kan
via de website van Jos Nijman.
Behalve informatie over de GPS duiven
een wekelijkse blog is er nog meer interessant duivennieuws op deze website terug te vinden. NIJMAN HEEMSKERK
VLUCHTSCHEMA DUFFEL 24-4-21
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Attractieprijzen vluchtonderdeel: Vitesse
Ook dit jaar zijn er in de kring weer mooie (gratis) prijzen te winnen
op alle vluchtonderdelen.
Op iedere 2e vlucht van ieder vluchtonderdeel zijn er attractieprijzen
te winnen, waarbij de eerste duif die binnenkomt blijkbaar al in topconditie is en ervoor zorgt dat z’n baasje dat ook blijft met een mooie
vleesbon 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.
Uitslag Attractieprijzen Vitesse (vlucht
1e
duif
Combinatie Weel
e
150
duif
A. Dammers
Laatste duif
W.G. Zieltjens

Duffel) (onder voorbehoud reclames)
Vleesbon van de keurslager
Zak voer
Bak allerhande
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PROGRAMMA
Vitesse

Vlucht
Quiverain

LOSSINGSPLAATS

Inkorven d.d.
30 april

DUFFEL 24-4-2021

bijzonderheden
3e Vitesse vlucht

