Welkom
nieuwsbrief 2021/8
Voor u ligt nieuwsbrief 8 van afdeling
6 kring 3.

Afdeling 6
Noord-Holland
3e midfond vlucht
Pont St Maxence
29 mei

Winnaar
Ferry Bronstring

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

Ferry Bronstring
maakt een superuitslag op Pont St. Maxence

Natuurlijk ben ik reuze blij met deze uitslag.
Na het gedonder met de steenmarter begint het
weer op peil te komen.
De eerste duivin is nauw ingeteeld uit eigen stam en
vader komt bij John Romkes vandaan. Oorspronkelijk afkomstig van Spronk uit Zandvoort.
Het is jammer dat ik dat koppel niet meer heb, was
te oud want de duivin legde niet meer.
Gelukkig heb ik hier meerdere zusjes van vliegen.
Ik hoop op deze weg door te gaan en wens iedereen
zo'n succes toe.
Ook bedankt voor de leuke reacties.
Vriendelijke sportgroet ,Fer.

Van harte gefeliciteerd met deze prachtige uitslag
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Stand
Vitesse

Afdeling 6
Noord-Holland
Wie wordt er Vitesse kampioen?
zaterdag alweer de laatste vlucht voor dit kampioenschap
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Stand
Ladies League
afdeling en
nationaal

Afdeling 6
Noord-Holland
Helaas nog geen groen licht van de afdeling of er een
ladies league kampioenschap wordt gevlogen, maar
“onze dames” staan er goed voor..

Ook landelijk doen “ onze dames” lekker mee voor het kampioenschap. Benieuwd naar de stand, klik op onderstaande
link.
https://www.compuclub.nu/uitslag/kampioen/ll_kamp/index.php
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Diversen

Afdeling 6
Noord-Holland
R

Terugkoppeling voorstel duiven melden in compuclub live;
Niet aangenomen, niet alle verenigingen zijn akkoord.

Ingezonden stuk over stuitluis
Direct in het begin van het seizoen is al in een van onze verenigingen stuitluis bij
duiven geconstateerd. Diverse liefhebbers hebben hierna hun duiven behandeld. Duiven met deze parasiet zullen nooit forme of in een goede conditie komen maar ‘besmetten’ ook andere duiven in de mand. Denk niet dat je met het eenmalige druppeltje in de nek bespaard blijft van dit euvel wanneer je bij besmette duiven in de
mand hebt gezeten!! Nu is het constateren van deze parasiet niet gemakkelijk maar
zitten je duiven in hun staart/rug te pikken en is de stuit rul, staat er geen spanning
op je duiven, krijg je ze niet vol, zitten ze niet strak, hoor en zie je de duiven trappelen, ga er wat aan doen. Alle weken, alle dagen wat duiven checken. Deze week
zijn ze schoon maar volgende week kunnen je duiven het hebben. Deze week zijn de
duiven met stuitluis ook weer terecht gekomen tussen de ‘schone’ duiven.
We zijn nog niet op de helft van de oude duiven vluchten dus wees scherp. Het blijft
op deze manier dweilen met de kraan open. Over een 5-tal weken begint het jonge
duivenseizoen, hopelijk hebben de meeste hun jongen al gevaccineerd, kijk ook je
jonge duiven goed na op parasieten. Vergeet ook niet je jonge duiven te vaccineren
tegen pokken, gelijk one eye cold de jaarlijks terugkerende problemen.

Duiven met een pok mogen niet in de mand, duiven met stuitluis en oogontsteking
horen niet in de mand.
Van internet:
Parasieten zoals veerluis waar iedereen wel iets tegen doet. Maar denk eens aan
stuitluis. Je controleert je duiven en vind niks maar controleer ze vijf minuten later
en de hele stuit zit onder de stuitluis. Blijf hier ontzettend alert op en controleer het
elke dag. Zonder dat je het in de gaten hebt wordt de conditie van je duiven elke dag
weer zwaar ondermijnd.
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Gouden
ringen
competitie
Afdeling 6
Noord-Holland

Uitslag gouden ringen race 23-5-2021;

Comb. Van der Aar op de 6de plek en wint € 100.--, van harte gefeliciteerd
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Afdeling 6
Noord-Holland

Snelle wieken is geen Nic meer, in de link vind je de beschikbare NIC’s en ZLU
https://www.duivensport-nh.nl/beschikbare-nics-marathon-en-zlu/

Inkorven Nationaal en ZLU volgens Corona protocol
Ook in 2021 moet er (zeker in het begin) "op afspraak" worden ingekorfd.
Om een goed schema te kunnen opstellen moeten de NIC weten wie er komen met hoeveel duiven.
Voor de NPO middag lossingen kunt u bij de volgende centra inkorven.
Opgeven telefonisch of per app uiterlijk tussen vrijdag avond 20.00 uur zondag avond 20.00 uur.
1314 Den Helder opgeven bij M. van Geel tel 0223-646775
1264 Wormerveer opgeven in de App groep NIC 1264 of bij J. Brugemann tel 06-51152843
Graag ook u type constateersysteem vermelden.
1241 Edam opgeven bij R Voorn tel 06-53930254
1307 Streker Luchtpost opgeven bij R. Visser tel 06-41904120
Voor de ZLU vluchten kunt u inkorven in Wormerveer
Opgeven tussen vrijdag 20.00 uur en zaterdag 20.00 uur.
1264 Wormerveer opgeven in de App groep NIC 1264 of bij J. Brugemann tel 06-51152843.
Graag ook u type constateersysteem vermelden.
Zie voor meer informatie op de pagina van de inkorfcentra.
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PROGRAMMA
2021

Vluchtprogramma 2021
Datum inkorven
Vlucht
3 juni
Chateaudun
4 juni
Quievrain

Discipline
2 de dagfond
5de vitesse vlucht

Kring 3 Attractievluchten 2021
Datum
Vlucht
5 juni 2021
Chateaudun
18 juni 2021
Bordeaux
10 juli 2021
Roosendaal
21 augustus 2021
Duffel

Discipline
Dagfond
Overnachtfond
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
3 juli 2021 (1e vlucht)
Roosendaal
17 juli 2021(3e vlucht)
Duffel
31 juli 2021(5e vlucht)
Quivérain

Discipline
Jonge duiven
Jonge duiven
Jonge duiven

Gouden Ringen race
Datum vlucht
7 augustus 2021
14 augustus 2021

Discipline
Jonge duiven midfond
Jonge duiven midfond

Vlucht
Peronne
Pont st. Maxence

