
Gerard Tervoort en Frits Hasert winnen 

de 3e Vitesse vlucht  
 
 

 

Zaterdag 1 mei vlogen de duiven van afdeling 6 

vanuit Quiévrain. We verwachtten de duiven 

tussen twaalf en kwart over twaalf. Op tien 

over twaalf kwamen twee blauwe doffers tege-

lijk uit de goede hoek aanzeilen. Ze hielden el-

kaar flink bezig in de lucht, maar gelukkig viel 

de 20-359 nog net op tijd op de plank om de 

eerste prijs in de Kring te winnen, vlak voor de 

duif van Gerrit Twaalfhoven. De andere doffer 

(19-110) won vorig jaar al een eerste in de Kring 

vanuit Morlincourt ( 4e NPO tegen 6351 d), maar 

bleef nu een minuutje te lang vliegen om dit 

kunststukje te herhalen. 

De 359 is een blauwe doffer en komt uit een ge-

ruilde duif, t.w. een zoon van de 172 (3x 1e Kring 

3, o.a. 1e NPO ) van Bas Thiele. De 172 van Bas 

heeft zich ontpopt tot een geweldige kweker. 

De moeder (081)is een dochter uit ons stamkop-

pel, rechtstreeks L.B.J. Geerinckx . De 081 heeft  

meerdere eerste prijswinnaars gegeven in Kring-

verband en is tevens grootmoeder van de 892. 

Deze vloog bij  George van de Paverd  en werd 7e 

Nationaal Vitesseduif. 

Wij blijven van mening dat onderling ruilen, de 

beste manier is om aan goede duiven te komen! 
 
 
Groetjes, 
Gerard  

 

Gefeliciteerd 

met deze mooie overwinning 

  
 Welkom 

nieuwsbrief 2021/4 
 

Voor u ligt nieuwsbrief 4 van afdeling 

6 kring 3.  

 

Alle nieuwsbrieven zijn terug te vin-

den 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 

3e Vitesse vlucht 
Quiévrain  

1 mei 

   

Winnaar  
Gerard Tervoort en Frits Hasert 
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Attractie 

commissie 
 
Wij gaan ervan uit dat 

we dit jaar op passende 

wijze de kringkampioe-

nen kunnen huldigen en 

een gezellige duivenmid-

dag kunnen organiseren. 

 

Om dit (onder andere) te 

financieren  organiseert 

de commissie altijd een 

bonnenverkoop.  

 

Frank Rodenburg pro-

beert van de kringover-

winnaars een bon te be-

machtigen. De eerste 

schenking is een feit, wie 

volgt….. 

 

 

 

Bonnenverkoop t.b.v. de 

attractiecommissie 

 

1. Combinatie Zoon-

tjes 

2.  

 
 
Indien deze middag  

doorgaat zal deze huldi-

ging ook gebruikt wor-

den voor de Ladies Lea-

gue en de jonge duiven 

competitie. 

 

 
 
 
De duiven vlogen op 1 mei 2021 Quiévrain-Gent-Zeeuwse Eilanden!!  
Blijven de kust volgen, best opmerkelijk met die noordwestelijke wind in  
Nederland. De lijn is best oké maar deze dames moeten het wel sneller doen. 
 
 

.  
 

GPS Duiven van Jos Nijman 
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Ladies 

  

League 

 

2021 

 

 

 
 
Voor het eerst op de compuclub een uitslag van de ladies league 
competitie. Het is nog onduidelijk of er ook een kampioenschap 
wordt vervlogen in onze afdeling. 

Ik wacht op een reactie van het bestuur. 
 
 
 

 
 

 
Welke vluchten tellen mee: 

• 10 juli Roosendaal 

• 17 juli Duffel 

• 24 juli Lennik 

• 31 juli Quiverain 
 
Reserve vlucht: 

• 5 augustus Peronne 
 
De belangrijkste spelregels 
(alle regels vind je op de web-
site) 
• Op bovenstaande vluchten 
  zijn per vlucht 8 prijzen te 
  winnen. 
• 1 t/m 7 en een poedelprijs 
• De commissie bepaalt wie 
   de poedelprijs krijgt.  
• Per vlucht kan één liefheb- 
   ster maar één prijs winnen   
 (dus 8 liefhebsters per  
  vlucht)  
• De ringen die op de website 
staan  spelen mee voor de 
prijzen (controleer je ring-
nummers)  
• Prachtige prijs voor de As-
duif.  
 
Vragen over deze competitie 
neem contact op met de 
commissie: 

Gitta Twaalfhoven,  
Mary Duindam en Linda Jansen 

Welke wedvluchten tellen 

voor de kampioenschappen 

van de Ladies League? 

 

• Vitesse,    

6 van de 6 vluchten 

• Midfond,   

7 van de 7 vluchten 

• Dagfond,  

5 van de 5 vluchten 

• Jonge duiven,  

8 van de 8 vluchten 

 

• Marathon, 

5 van de 5 vluchten, 

3 vluchten voor het duif-

kampioenschap 

Er worden dit jaar extra prij-

zen vervlogen op een drietal 

vluchten: 

 

• Midfond,    

15 mei 2021  

12 Juni 2021 

• Jong 

21 augustus 2021 

 

 

Omdat er nu een aparte uitslag is, in 

de compuclub voor de ladies league-

zou het ook leuk zijn om de namen 

van de dames terug te vinden in de 

uitslag. Het verzoek is uitgegaan 

naar alle secretarissen van de ver-

enigingen in onze kring om dit aan 

te passen. 
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Beste liefhebbers in Noord-Holland. 

 

Het fond seizoen staat weer voor de deur. Eerst de dagfondvluchten en korte tijd later de overnacht en ZLU vluchten. 

 

Kortom, het is tijd om uw contributie voor de Fondclub Nood Holland te betalen om lid te worden of te blijven. 

 

Wat biedt de Fondclub u; 

Om te beginnen een mooi programma voor ieder wat wils, met 6 dagfond, 5 overnacht, 6 Zlu en 3 jonge duiven vluchten, 

met daaraan verbonden mooie kampioenschappen. 

 

Bovendien is er per categorie een attractie vlucht waarop 600 euro aan prijzengeld wordt vervlogen, zonder inleg. 

 

Uitreiking van de prijzen in contanten op onze feestmiddag/avond in november in hotel/restaurant "De Prins " te Westzaan, 

waar de winnaars en kampioenen in het zonnetje worden gezet. Aansluitend een gratis prachtig buffet en vooral veel 

gezelligheid. 

 

Op de website kunt u de meldingen van de aankomsten op de marathonvluchten volgen. Onze website wordt altijd 

bijgehouden en alle nieuwtjes kunt u volgen. Zie het programma en de oefenvluchten. 

 

Wat moet u doen om lid te worden van deze actieve vereniging waarvan iedereen die de duivensport een warm hart 

toedraagt, lid zou moeten zijn? Laten wij gezamenlijk in stand houden wat ons bindt. 

 

Maak vandaag nog 20 euro over naar de rekening van de Fondclub Noord-Holland op rekening NL 45 INGB 0002433231, 

met vermelding van uw lidnummer en u hoeft verder nergens meer op te letten. U doet automatisch mee voor de 

geldprijzen en komt u in de uitslag. 

 

Doe mee en geniet van dit prachtige onderlinge spel en maak kennis met andere liefhebbers tijdens onze gezellige 

feestavond. Voor nadere info zie onze site of u belt gewoon even met een van onze bestuursleden. 

 

Voor de bestaande leden geldt: Maak uw contributie over voor 15 mei en doe weer mee!   

 

Word  lid van de Fondclub en maak nu, doch uiterlijk 15 mei, € 20,- over op girorekening NL45 INGB 0002 4332 31 

 t.n.v.: Fondclub Noord-Holland, Heemskerk , onder vermelding van uw verenigings-/lidnummer. *) 

 

(* voor combinaties geldt dat alle leden van de combinatie € 20,- betalen.) 

  

                                             

                                               

              Afdeling 6 

                             Noord-Holland 
 
 

 

 
 
 
 

https://fondclub-nh.email-provider.nl/link/58u6dxqv0i/wktjhlyjfi/le23yjksmp/ioiwuwdf4b/ik3ey9u4qb
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PROGRAMMA  

 

 

Midfond 

Vlucht Inkorven 

d.d. 

bijzonderheden 

Morlincourt 6 mei 1e  midfond vlucht 

Pont st Maxence 13 mei 2de midfond vlucht/attractievlucht 

 
 
 
 

Attractievluchten 2021 
 

Datum Vlucht Discipline 

24 april 2021 Duffel Vitesse 

15 mei 2021 Pont St Maxence Midfond 

5 juni 2021 Chateaudun Dagfond 

18 juni 2021 Bordeaux Overnachtfond 

10 juli 2021 Roosendaal Jonge duiven 

21 augustus 2021 Duffel Natour 

 
 
 
 
 

 


