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Winnaar
Gert Twaalfhoven

Mary Duindam

Gerrit Twaalfhoven overtuigend winnaar
van zware dagfondvlucht vanuit Vierzon!
Het hele seizoen al is er wel wat op zaterdag met het weer. Fronten
met zware bewolking die niet weggaan, buien op de vlieglijn etc. Al
een paar weken worden de vluchten zodoende op de zondag vervlogen.
Vierzon, Nationaal omgedoopt tot Grand Prix Midi France, (“De Kastelenklassieker”) voor Sector 2, kon deze zaterdag wel gelost worden om
10.00 uur. ’s Avonds (en de volgende dag) zou blijken dat dit wel erg
laat was.
De eerste duiven werden verwacht, ergens tussen 17.00 en 18 uur,
maar het duurde lang voor de eerste melding in Noord-Holland op
Compuclub Live verscheen. 17.54 uur, Wim Wijfje.
Vervolgens moest nog een uur gewacht worden op de volgende melding….
Dat kon nog weleens een lange ‘zit’ worden.
Net, voordat het echt vervelend werd om te wachten, was daar als een
duveltje uit een doosje de eerste duif van Gerrit op 19.19 uur die gelijk
op de klep landde en naar binnen ging. Met doormelden had hij al snel
in de gaten dat toch nog vroege duif in de vereniging en Kring was.
In onze Kring werd het 1e tegen 532 duiven (44 deelnemers) en in de
afdeling uiteindelijk de 6e van 3732 duiven. De 2e duif en 2e getekende
van Gerrit volgde ruim kwartier later en vliegt nog de 10e in de Kring.
De winnende duivin, de 20-‘656, was 1 van de 2 duivinnen die Gerrit
mee had en zijn 1e getekende! Dit vanwege het feit dat de ouders en
grootouders bij Wal Zoontjes (Riel) vandaan komen en dit zijn echte
dagfond duiven, die wel blijkbaar wel goed met deze zware omstandigheden om kunnen gaan.
Het was eerst de bedoeling om alleen met 9 doffers de dagfondvluchten te vervliegen, maar na 1e vlucht werd besloten toch ook 2 duivinnen in te passen. Vandaag waren er 4 doffers en 2 duivinnen mee.
Als voorbereiding voor de Dagfond worden de duiven opgevoerd naar
de inkorfdag toe, op donderdag nog zoveel mogelijk voer erin. Daartoe
wordt geeft Gerrit van de firma Beyers ALL-IN ONE van Koopman en
Super weduwschap van Mariman.
Voedingsupplementen worden verkregen bij DHP van Bas Thiele.
Gerrit (& Gitta), nogmaals van harte gefeliciteerd met de zege op deze
Dagfondvlucht!
Frank
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Niergnies
20 juni 2021

Paap en Paap 1 en 2 in de kring
Na wederom een dag uitstel werden de duiven vanuit Niergnies om 8.45 uur gelost.
Een kwartier voor afdeling 5 dus konden we de live
aankomsten volgen op compuclub.
Enige paniek brak rond 11 uur uit toen Theo meldde
dat ze meer dan 1750 meter maakten. We hadden
ze zelf pas rond kwart voor 12 verwacht. Deze snelheid zou betekenen dat ze er rond 11.15 konden
zijn.

Winnaars
Paap en Paap

Het was 11.22 toen we onze achterbuurman David
hoorde roepen. Er kwam een duif aan via de achterkant van ons hok. Dus van af de kustlijn de hele
Het was onze NL20-1416060 die na enig aarzelen
naar binnen kwam. Een mooi blauw duivinnetje die
tot dusver 6 prijsjes had gewonnen waaronder een
3e op Quiévrain. Ze is van het soort van Dijk/de
Rauw-Sablon x Peter vd Merwe. Uit dit koppel komen al vele duiven die in de top 5 in rayon en afdeling vlogen maar nog nooit een 1e. Enkele seconden
later kwam er een koppeltje duiven aan. Daarbij zat
de NL20-1415995 die de 2e in de kring speelt.
Erwin Paap

Gefeliciteerd met deze prachtige uitslag
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2e overnachtfond
Bordeaux
20 juni 2021

Winnaar
Ruud Vermaat

Ruud Vermaat
pakt de eerste op Bordeaux
Het afgelopen weekend is de tweede overnachtvlucht gehouden Bordeaux middaglossing.
In Kring 3 was de overwinnaar Ruud Vermaat met het Ringnummer 18-1015536
Aan vaderskant komt de duif bij Wouter Meijling uit de zoon
Gouden 10 en aan moeder zijde via Gertjan Rigter .
Ze werd geconstateerd om 05.49.49 deze duivin speelt in de
kring een 1e op 79 duiven, in sector 2 is ze op de 83e plaats
te vinden tegen 3254 duiven.
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Kampioen Vitesse oud
Remco & Jan Martens Vitesse Kampioen Kring 3 2021
In het seizoen 2021 stonden er ‘maar’ 5 Vitessevluchten op het programma van de afdeling, de 1e was reeds afgelast. De 1e vlucht was nu Roosendaal op 17
april en 6 juni werd de Vitesse afgesloten vanuit Quiévrain. (2 nachten mand)
Voor de goede orde; er staat Remco Martens op de uitslag, maar dagelijkse verzorging wordt grotendeels gedaan door vader Jan Martens.
De eerste vlucht werden 34 weduwmannen ingekorfd en de laatste Vitessevlucht hadden de heren er 10 mee. Dit komt deels door de splitsing die gemaakt
moet worden doordat ook met de Dagfond meegedaan wordt.
Met de volgende resultaten werden de heren in 2021 1e Onaangewezen en 1e Aangewezen kampioen van Kring 3:
Roosendaal 17 april 2446 duiven: 12 (2e get.), 63 (1e get.), 65, 101 etc. ; 34 mee/ 25 prijs 1 op 3
Duffel 24 april 2491 duiven
: 8, 26 (1e get.), 27, 41 (2e get.), 44, 60 etc. ; 30 mee/ 26 prijs
Quiévrain 1 mei 2374 duiven
: 7 (2e get.), 8, 9, 14 (1e get.), 97, 100 etc. ; 30 mee/ 18 prijs
Quiévrain 23 mei 1289 duiven : 24, 25, 27, 55 etc. ; 16 mee/ 8 prijs
Quiévrain 6 juni 1154 duiven
: 7 (1e get.), 26, 39 etc. ; 10 mee/ 7 prijs
Qua hokprestaties werd gemiddeld 68 % prijs gespeeld (1 op 3) en behaalde de heren 438 punten per duif, waarmee ze ook als 1 e eindigde in onze kring.
De 2020-‘863 en de 2019-‘436 (Roze Ladies League ring) zijn de vaandeldragers van het hok Martens op de Vitesse.
De 20- ‘863 was gelijk in vorm getuige een 12e plek op Roosendaal, 41e op Duffel en 7e Quievrain. Hierna waren er 2 Midfondvluchten en sloot de ‘863 af met
2 ‘gewone’ prijzen. De ‘863 wordt hiermee 6e duifkampioen in de Kring.
Dan de 19-‘436, vorig seizoen al goed op dreef en vaste waarde bij de getekende duiven;
63e Roosendaal, 26e Duffel, 14e Quievrain, mis op volgende Quievrain en de laatste Vitessevlucht haalt hij nog even uit met een 7 e in Kring 3.
Qua verzorging wordt het zo eenvoudig mogelijk gehouden volgens Jan; als het even kan 2 keer per dag los, (dwz niet met regen los) geen verplichting qua
training intensiteit of duur. Als doffers eerste 10- 15 minuten uit zicht zijn en breed gewaaierd aan komen zetten is goed teken. Daarnaast mogen ze naar
hartenlust op dak vervelend doen en wegklappen. Dan zijn de duiven in ieder geval in goeden doen. Qua voersysteem geen bijzonderheden. Remco noemt
het weleens ‘volle’ bak systeem, maar is meer in trant van ruim genoeg zodat er genoeg keuze is voor ze. Er wordt ook niet opgevoerd naar de inkorfdag toe.
Andere jaren werd er dubbel weduwschap gespeeld en werd dus flinke ploeg ingekorfd, maar is veel werk en er zijn verschillende doffers of duivinnen die
nadeel ondervonden van het systeem. In overleg met elkaar is besloten om in 2021 alleen met doffers te spelen en bevalt tot nu uitstekend, want ook op de
Midfond en Dagfond gaat het prima.
Remco & Jan, van harte gefeliciteerd met kampioenschap Vitesse!
Gezien de soms moeilijke omstandigheden qua weersomstandigheden en uitgestelde lossingen, extra knap om zo te presteren!
Succes verder!
Frank
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R
Mmet nog nog
3 vluchten
Met
2te gaan
vluchten te gaan de tussenstand voor het
Herbij de tussenstanden voor de mdfond
Midfond kampioenschap en duifkampioenschap
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Laatste Nieuws
Attractie vlucht overnachtfond
2de Overnachtfond slechts 79 duiven, dus de attratiecommissie heeft besloten om alleen de 1ste en de laatste
prijsduif te belonen. Een liefhebber kan slechts eenmaal een prijs winnen, vandaar onderstaande uitslag.

Uitslag Attractieprijzen (vlucht Bordeaux)
1e
duif
Ruud Vermaat
Vleesbon van de keurslager
Laatste duif
Cees Niesten jr.
Bak allerhande

T25 Zevenhuizen
Aankomende dinsdag 29 juni staat de opleervlucht Zevenhuizen voor de kringen 3, 4 en 5 is dat gepland.
Inkorven op maandag 28 juni voor de kringen 3, 4 en 5.

Intertekst uitslag Vierzon
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PROGRAMMA
2021

Vluchtprogramma 2021
Datum inkorven
Vlucht
24 juni
Nanteuil
29 juni
Cahors

Discipline
6e midfond
Overnachtfond

Kring 3 Attractievluchten 2021
Datum
Vlucht
10 juli 2021
Roosendaal
21 augustus 2021
Duffel

Discipline
Jonge duiven
Natour

Kring 3 Ladies League Vluchten 2021
Datum
Vlucht
10 juli 2021
Roosendaal
17 juli 2021
Duffel
24 juli 2021
Lennik
31 juli 2021
Quivérain

Discipline
Jonge duiven
Jonge duiven
Jonge duiven
Jonge duiven

Kring 3 jonge duiven competitie Ladies 2021
Datum
Vlucht
e
3 juli 2021 (1 vlucht)
Roosendaal
e
17 juli 2021(3 vlucht)
Duffel
e
31 juli 2021(5 vlucht)
Quivérain

Discipline
Jonge duiven
Jonge duiven
Jonge duiven

Gouden Ringen race
Datum vlucht
7 augustus 2021
14 augustus 2021

Vlucht
Peronne
Pont st. Maxence

Discipline
Jonge duiven midfond
Jonge duiven midfond

Nationaal NPO Grandprix
Datum vlucht
3 juli 2021
10 juli 2021
30 juli 2021
28 augustus 2021
11 september 2021

Vlucht
Issoudun
Pontoise
Bergerac
Pontoise
Fontenay

Discipline
Dagfond
Midfond
Marathon
Jong
Jong

Voor poules en prijzen Nationaal NPO Grandprix klik op link Poules en Prijzen 2021 — Duivensportbond

