
Henk Widurski verrassend winnaar 
snelle 1e Dagfondvlucht vanuit Fontenay! 

 
Het weekend van 22 en 23 mei werd (alweer) het startsein gegeven voor 
de Dagfondvluchten in 2021. De hele week was de weersvoorspelling 
voor de zaterdag al slecht en toch werd er gewoon donderdagavond in-
gekorfd. Henk gaf er 28 mee. 
Zaterdag 22 mei werd al snel duidelijk dat er niet gelost kon worden die 
dag, dus omstreeks 8.30 uur was daar al het bericht “uitgesteld naar 
morgen”. Gelukkig zondag de 23ste veel betere vliegomstandigheden 
voor de duiven, met wel een steeds meer oplopende zuidwestenwindje. 
8 uur konden de manden geopend worden en de 507 km voor Henk zou 
weleens in 5 uurtjes volbracht kunnen worden voor de snelste duiven… 
Om 12.48 uur stapt Henk nietsvermoedend naar buiten en ziet 2 duiven 
met flinke snelheid gaan, als hij zich vervolgens omdraait en omhoog 
kijkt ziet hij daar een duif van grote hoogte knijpen en naar beneden dui-
ken. De duikvlucht eindigt linea recta op de klep bij Henk en voor hij het 
weet zit de vale doffer ook al binnen. Klok geeft aan 12.49.33 uur.  
“Dit moet een vroege duif zijn”, gaat er door zijn hoofd. Tijd doorgemeld 
en inderdaad ook in de ‘voorhand’ nog geen duif. Later wordt duidelijk 
dat het goed is voor de zege in de Kring en ook een vroege duif in de af-
deling. 
 
De winnende jaarlingdoffer, de ‘088, komt nog uit 2 duiven van de, in-
middels overleden Jan Vosse, uit Beverwijk. 
 
De winnende snelheid in de kring bedraagt 1754 mpm (105 km/uur) en 
daarmee staat Henk op Intertekst met een 8e plek in afdelingsverband! 
 
Henk (& Nel), nogmaals van harte gefeliciteerd met de zege op de 1e 
Dagfondvlucht! 
Frank  

 

  
 Welkom 

nieuwsbrief 2021/7 
 

Voor u ligt nieuwsbrief  7 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. 

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

 
Mary Duindam 

1e dagfond vlucht 
Fontenay sur Eure 

23 mei 

  

 

 
Winnaar  

Henk Widurski 
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Wil en Mike Reumann- de Jong 
pakken ruim de 1ste plek op Quiverain 

 

Dit weekend voor het eerst in het seizoen een dub-
belvlucht.  
Gezien de weersvoorspellingen hebben wij welover-
wogen keuzes gemaakt.  
 
Omdat onze jonge van vorig jaar, nu dus jaarlingen, 
weinig vliegkilometers hebben opgedaan hebben 
wij dit jaar besloten om ze eerst ervaring op te laten 
doen. 1 jaarling duivin met 7 doffers gingen dus 
mee naar de fond. De rest (34 stuks) gingen mee op 
Vitesse vlucht.  
 
Bij ons in de tuin zat duivenvriend Rob Diependaal 
samen met ons op de duiven te wachten. Toen de 
jaarling 20-1408058 naar binnen knalde zei Rob di-
rect ‘ dit is een vroege” en dat was hij zeker.  
 
Wij hebben twee jaar moeten wachten voordat wij 
weer een kring overwinning op onze naam konden 
zetten. Destijds  hadden we 3 overwinningen  en de 
asduif. Deze duiven zijn allemaal familie van deze 
doffer.  
 

Gefeliciteerd met deze prachtige 

prestatie. 
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4e Vitesse vlucht 
Quiverain 

23 mei 

 

Winnaars 
Combinatie Reumann - de Jong 
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Door de Corona geen vergaderingen en afstemmingen met 

elkaar vandaar even via de nieuwsbrief een voorstel/verzoek 

aan alle verenigingen.  
 

Om inzicht te krijgen hoe de andere verenigingen vliegen ten opzichte van 

elkaar (nog voordat er uitgeslagen is) lijkt het ons verstandig om het medium 

compuclub (live)hiervoor in te zetten. 
Voorstel: 

Op alle vluchten wordt per vereniging de eerste duif opgevoerd in compuclub 

live. 

Op de vluchten midfond, dagfond en JD midfond worden de snelste 3 duien 

ingevoerd in compuclub live (hoeft niet van verschillende liefhebbers te zijn), 

meer dan 3 mag ook, het is maar een kleine handeling.  

 

Graag vernemen wij per vereniging of men hieraan mee wil werken: 

Reacties van de afdeling secretaris kunnen naar Mary Duindam 

(famduindam@ziggo.nl) 

                             

                                             

                                               

              Afdeling 6 

                             Noord-Holland 
 
 

 

 

Voorstel 
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hE 
  

Tussenstand Kampioenschappen Vitesse 

 
 
 
 
 

Interessante nieuwssites voor de liefhebber  
 

WEERHUISKE.nl - Vliegweer voor duiven. Actueel duiven weer en wind op de vlieglijn van wedvlucht en lossingsplaats 
 
 
 

Vluchtbegeleidingduiven.nl, informatie over weersverwachting en actuele situatie. 

 

                                             

                                               

              Afdeling 6 

                             Noord-Holland 
 
 

 

 
 
 
 

https://weerhuiske.nl/vliegweer-duiven.html
https://weerhuiske.nl/vliegweer-duiven.html
https://vluchtbegeleidingduiven.nl/
https://vluchtbegeleidingduiven.nl/
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PROGRAMMA  

 

 

2021 
 

Vluchtprogramma 2021 

Datum inkorven Vlucht Discipline 

 27 mei Pont St. Maxence  3de midfond 

3 juni  Chateaudun 2 de dagfond 

4 juni 

 

Quievrain 4de vitesse vlucht 

 

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 

7 augustus 2021 Peronne Jonge duiven midfond 

14 augustus 2021 Pont st. Maxence Jonge duiven midfond 

                                          
                                                  

                                    


