
Jan & Ans Vogelzang 
pakken geweldige overwinning bij vlucht op vrijdag! 

 
Donderdag 13 mei werd er ingekorfd voor de 2e midfond-
vlucht vanuit Pont St. Maxence. Vanwege de slechte weers-
verwachting voor het hele weekend werden er in PV Heems-
kerk en in Kring 3 een stuk minder duiven ingekorfd dan de 
voorgaande weken. Op de club werd al gespeculeerd op een 
lossing uit België op de zaterdag of zondag. 
Nu werd het een lossing op vrijdag vanuit Quiévrain, om 
13.40 uur. Hier gingen verschillende mailwisselingen en app 
verkeer vanuit bestuur afdeling en club aan vooraf om alles 
in goede banen te leiden. 
3 uurtjes vliegen (rond 80 km/uur) bracht de snelste duiven 
rond 16.40 uur op de hokken in Heemskerk en omstreken. 
Lang hoefde er door Jan & Ans niet gewacht te worden, want 
reeds om 16.43 uur was daar al hun eerste duif die naar ‘bin-
nen stormde’. 
De winnende duivin, de 19-‘212, heeft een roze Ladies Lea-
gue ring en is afkomstig van Henk Widurski. Ze was al 3 we-
ken op rij de eerste duif op het hok Vogelzang en ging dan 
ook als 1e getekende de mand in. Bijzonder hierbij is dat ze 
haar doffer niet meer terugzag na de eerste vlucht en sinds-
dien regelmatig een ander (broed)hok induikt voor wat ont-
spanning! 
 
De winnende snelheid in de kring bedroeg 1324 mpm en 
daarmee hebben Jan & Ans een schitterende 5e plek in afde-
lingsverband en op Intertekst verdiend! 
 
Vrijdagavond op de club kreeg Jan van iedereen een ovatio-
neel applaus voor de zege. (buiten) 
 
Jan & Ans, nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie gewel-
dige overwinning! 
Frank Rodenburg 

 

 

  
 Welkom 

nieuwsbrief 2021/6 
 

Voor u ligt nieuwsbrief  6van 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. 

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

 
Mary Duindam 

2e Midfond vlucht 
Quiverain 

14 mei  

  

 

Winnaar  
Jan en Ans Vogelzang 
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Beste liefhebbers, 

 
als duivenvrienden van Hos-
pitaalschip De Prins Willem 
Alexander zijn wij namens 
deze initiatiefnemers  trots 
te kunnen presenteren een 

cd gezongen door de tophit-
zanger en fan van de duiven-
sport Andries van de Brink 
uit Harderwijk over de dui-
vensport in coronatijd.  De 
titel en tekst “Een Duiven-
melker komt tot leven” is 
passend voor deze tijd. Te-
vens beschouwen wij deze 
cd als promomotie van onze 
duivensport! 

Andries van de Brink, zie 
ook Facebook, heeft het 
nummer geheel belangeloos 
voor onze duivensport en 
het goede doel gezongen. 
De opbrengst van deze cd 
gaat in zijn geheel naar het 
goede doel de PWA. De kos-
ten bedragen slechts € 5,00 
per stuk. Die wil iedere dui-
venmelker, liefhebber toch 
als aandenken in de kast 
hebben?! 

De cd is te bestellen via 
emailadres kpadvies-
buro@planet.nl of telefoon 
06-50673218. 
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Na een paar jaar figurita's verzorgd te hebben gaf ze aan net zoals d'r vader en opa 

graag postduiven te willen hebben.  

Aangezien de figurita's goed verzorgd werden besloten d'r vader en opa dan maar een 

hok te bouwen voor haar zodat ze komend seizoen met de jongen mee kan spelen. Zoals 

verwacht is ze vanaf dat de eerste jongen er waren ze al aan het uitzoeken welke er op 

haar hok moesten  komen. 

Vanaf het moment dat de jongen afgespeend zijn is ze als het maar even kan in het hok 

te vinden. Dit resulteert in het feit dat ze overal bij d'r zitten zodra ze de kans  

krijgen.  

De verzorging doet ze zo veel mogelijk zelf zodat het eten geven rustig een half uur in 

beslag neemt (behalve de hokken schoon maken dit mag d'r vader doen). Hopelijk laten 

de duiven straks op de vluchten zien dat ze graag voor het vrouwtje naar huis willen.  

                                    
 

Heel veel plezier en geluk met je eigen hok Jodi 
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Jeugd 

heeft de  

toekomst 

Jodi Martens  

3e generatie binnen de duivensport 
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Jonge Duiven Competitie Kring 3 2021 

Net als vorig jaar hebben we in 2021 weer een Jonge Duivencompetitie met een aparte ringenserie. In januari zijn de 

ringen weer uitgedeeld en betaald. 

In 2021 zijn er 94 ringen gekocht door 28 deelnemers. Dit betekent dat er dit seizoen € 1880 in de ‘pot’ zit.  

Helaas 50 ringen minder verkocht en dus € 1000 minder om te vervliegen met elkaar in Kring 3, maar we hebben als 

attractiecommissie evengoed een mooie prijsverdeling kunnen maken. 

Zoals jullie gewend zijn met deze competitie telt de 1e, 3e en 5e jonge duivenvlucht. 

De eerste vlucht staat gepland op 3 juli en Roosendaal is dan het lossingstation. De 3e vlucht is dan geprogrammeerd 

op 17 juli vanuit Duffel en de 5e vlucht, op 31 juli, wordt vervlogen vanuit Quiévrain.  

Bij deze wordt nogmaals benadrukt dat het om de 1e, 3e en 5e jonge duivenvlucht gaat, waardoor de data minder 

belangrijk zijn. Als de 3e vlucht bijvoorbeeld een week later plaatsheeft, blijft deze ‘gewoon’ tellen voor de competi-

tie. 

Door de lagere inzet en prijzenpot is er besloten om per vlucht 4 geldprijzen te vervliegen; 

1e duif € 80 
2e duif € 50 
3e duif € 30 
4e duif € 20 
 
Er geldt 1 geldprijs per liefhebber. 
 
Net als andere jaren kunnen de jonge duiven alleen geldprijzen verdienen/winnen als ze in de Kringuitslag staan. 
Doordat dit jaar gekozen is voor 1 op 3 prijsvliegen, is er meer kans om in de kringuitslag te komen. 
 
In het eindklassement, na 3 vluchten, winnen de beste 10 duiven een geldprijs.  
 
Alle deelnemers en ringnummers van de deelnemende duiven staan vermeld op onze site. 
Alle deelnemers ontvangen ook nog een mail met (deze) informatie. 
 
Alle uitslagen en tussenstanden van de competitie worden gepubliceerd op de site en in de nieuwsbrief van de Kring. 
 
Succes met de voorbereidingen! 
 
Attractiecommissie Kring 3 
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PROGRAMMA  

 

 

2021 
 

Vluchtprogramma 2021 

Datum inkorven Vlucht Discipline 

 20 mei Fontenay Sur Eure 1e dagfond  

 21 mei Quiverain 4e Vitesse  

27 mei 

 

Pont St. Maxence 3de Midfond 

 

Kring 3 Attractievluchten 2021 

Datum Vlucht Discipline 

5 juni 2021 Chateaudun Dagfond 

18 juni 2021 Bordeaux Overnachtfond 

10 juli 2021 Roosendaal Jonge duiven 

21 augustus 2021 Duffel Natour 

 

Kring 3 Ladies League Vluchten 2021 

Datum Vlucht Discipline 

10 juli 2021 Roosendaal Jonge duiven 

17 juli 2021 Duffel Jonge duiven 

24 juli 2021 Lennik Jonge duiven 

31 juli 2021 Quivérain Jonge duiven 

     

Kring 3 jonge duiven competitie Ladies 2021 

Datum Vlucht Discipline 

3 juli 2021 (1e vlucht) Roosendaal Jonge duiven 

17 juli 2021(3e vlucht) Duffel Jonge duiven 

31 juli 2021(5e vlucht) Quivérain Jonge duiven 

 
   

Gouden Ringen race  

Datum vlucht Vlucht Discipline 

22 mei 2021 Fontenay Dagfond  

7 augustus 2021 Peronne Jonge duiven midfond 

14 augustus 2021 Pont st. Maxence Jonge duiven midfond 

                                          
                                                  
                                                                 
 

Uitslag Attractieprijzen Midfond (vlucht Quiverain) (onder voorbehoud reclames) 

1e         duif Jan en Ans Vogelzang Vleesbon van de keurslager 

150e      duif Gijs Kabalt  Zak voer 

Laatste duif Paul Rotteveel  Bak allerhande 
 
 
 
 
 
 


