
Niet de laatste, maar de eerste! 

Nadat ik nèt gekeken had op Compu-live, om te zien of er 

al duiven waren in Zeeland en Zuid-Holland, kwam er uit 

noordelijke richting (!) een duif aangevlogen, die de lan-

ding had ingezet. Omdat er nog geen duiven vermeld 

stonden in de andere èn onze provincie, ging de hele sup-

portersclub plus Frits en ik, er zonder twijfel vanuit dat het 

onze laatste duif was vanuit Quievrain. Vlak voordat de duif 

op de klep landde, zag ik dat het niet de gemiste blauwe 

doffer, maar een, iets lichter blauwe, duivin was. Ik durfde 

het nog niet te zeggen; het kon immers niet, maar toen ze 

op de klep viel, riep ik: "Het is er wel een van Chateaudun... 

een dochter uit "de Kip!" We waren allemaal stom ver-

baasd en na het doorgeven via de app, keek ik snel op 

Compu-live...Niks te zien, ook nog niet in de andere afde-

lingen. Het duurde ruim 18 minuten voordat onze tweede 

duif viel, waarvan uiteindelijk bleek dat deze nog de 3e in 

de Kring won. Wat was het nadien lekker en ontspannen 

kijken, naar de thuiskomsten van de andere duiven! Voor 

ons was het een topweekend en besloten werd om er een 

klein glaasje op te drinken. 

De winnares is een jaarling en dochter uit onze "Kip". Zij 

dankt haar bijnaam aan haar enorme postuur. Zulke grote 

duiven kweek je zelden en nog zeldzamer: ...het is een 

goeie! Deze "Kip" is echt een super. Zelf won zij een 2e 

Provinciaal tegen ruim 9000 duiven en als jaarling een 1e 

Provinciaal tegen ruim 16000 duiven. Toen zij als jaarling 

twee zoons gaf die beiden een 1e in Kringverband vlogen 

en respectievelijk 1e NPO Peronne en 3e NPO Fontenay 

wonnen, hebben we haar als tweejarige direct voor de 

kweek gezet met het bovenstaande resultaat: Weer een 1e 

in de Kring en ditmaal de 2e NPO Chateaudun. 

Wij zijn er enorm blij mee! 

Gerard 

 

  
 Welkom 

nieuwsbrief 2021/9 
 

Voor u ligt nieuwsbrief  9 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 

2de dagfond vlucht 
Chateaudun 
6 juni 2021 

   

Winnaar  
Gerard Tervoort en Frits Hasert 
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Wil en Mike sluiten de laatste Vitesse vlucht 

af met een prachtige overwinning 

 

 

 
De duiven gingen op de laatste vitesse alweer pas laat los 

vanwege de vele andere lossingen. Gelukkig hadden onze 

duiven daar geen last van en konden we met stralend weer 

genieten van de aankomsten  

 

De winnaars Wil en Mike zijn super blij met de tweede 

kring overwinning op rij  dit seizoen! 

 

Het was ook voor t eerst na 2014 weer eens een duivin die 

er met de winst  vandoor ging Toevallig was dit toenter-

tijd een tante van deze blauwe duivin  met nummer 

NL2018-1008566 

 

 Hier op de foto zien jullie haar moeder. “We ziin  hier 

erg trots op. Er kwamen al  vele goede uit en voor de 

tweede keer was toeschouwer duiven vriend Rob Diepen-

daal  getuige van een vroege aankomst. 

 

Uiteraard mag Rob vaker langskomen! 

 

Gefeliciteerd met deze prachtige prestatie. 

 

                

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

                                             

                                               

              Afdeling 6 

                             Noord-Holland 
 
 

 

 
 
 
 

5e Vitesse vlucht 
Quiverain 

6 juni 2021 
 

 

Winnaars 
Combinatie Reumann - de Jong 
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Mededelingen NPO BESTUUR 
 

Corona 
In de coronapandemie dient zich weer een volgende fase aan. Daar hoort natuurlijk ook een aangepast protocol bij, in dit 
geval versie 3.1. Onze COVID-werkgroep heeft weer voor de update gezorgd. Dank hiervoor! Uiteraard moet deze versie ge-
print worden en in het betreffende lokaal aanwezig zijn. Ook het inrichtingsplan is belangrijk. Als het gelijk blijft aan dat van 
vorig jaar kan het op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Als er gebruik wordt gemaakt van een andere lokaliteit of er zijn wijzi-
gingen in het plan dan dient het door de afdeling te worden goedgekeurd, dit voordat men het lokaal/de kantine kan open-
stellen. 
                                               

 
 
Wet Dieren en mogelijke impact voor de duivensport 

Zoals u wellicht heeft vernomen is recent een wetswijziging aangenomen. Het betreft een amendement ingediend door de 
Partij voor deDieren op de Wet Dieren. De bedoeling van de wetswijziging is dat er een einde wordt gemaakt aan permanent 
dieronvriendelijke huisvesting van dieren; dieren moeten hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. De wet is zowel van toe-
passing op de veehouderij als op andere gehouden dieren in Nederland, zoals onze postduiven. Het lijkt er wel op dat de 
wetswijziging vooral gevolgen zal hebben voor de veehouderij. Op dit moment is nog onduidelijk wat de precieze gevolgen 
gaan zijn van deze wetswijziging voor onze hobby. De wet is namelijk nogal algemeen geformuleerd en behoeft dus uitwer-
king om in de praktijk toegepast te kunnen worden en nagedacht zal moeten worden over handhaafbaarheid. De Minister 
heeft aangegeven nog voor het zomerreces te komen met nadere informatie. 
U kunt erop vertrouwen dat het NPO Bestuur zich zal inzetten voor het behoud van onze geliefde sport zoals wij die kennen. 
Dit gebeurt via verschillende kanalen, waaronder de samenwerking in KleindierNed en met betrokkenheid van de WOWD en 
met dezelfde inzet die we recent hebben laten zien toen Europese regelgeving over grensoverschrijdend transport van dieren 
een bedreiging vormde. Als er meer informatie te delen is hierover hoort u weer van ons. 

 

 
Manden Zuid-Holland 
Over 2 weken zal de eerste vlucht plaatsvinden waar ingekorfd dient te worden in de manden van Zuid-Holland. 
Het kan zijn dat een aantal verenigingen nog niet over voldoende manden Zuid-Holland beschikken. Indien dit het 
geval is graag een mail sturen naar vervoer@afdeling5.nl met daarin genoemd het verenigingsnummer een het 
aantal gewenste manden. 

                                                         

Uitslag Attractieprijzen (vlucht Chateaudun) (onder voorbehoud reclames)                 

1e         duif Gerard Tervoort en 

Frits Hasert 

Vleesbon van de keurslager 

150e      duif Remco Martens  Zak voer 

Laatste duif Frans Bosma  Bak allerhande 
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Mede 
delingen 

 

https://mailchi.mp/duivensportbond/op-de-hoogte-4-juni#Protocol%20corona
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hE 
  

 
Op 15 mei  nog een geweldige overwinning  op Pont St Maxence ,voor  Ans en Jan  Vogelzang  nu het verdrietige 
nieuws dat Ans op 28 mei is overleden. Wij wensen Jan en het gezin veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijd.  

                            
 

Ook bij de Snelvlieger verdrietig nieuws. Ellie,  de weduwe van Rink Kamstra en Ladies League deelneemster van 
het eerste uur,  is op 27 mei jl. overleden.. 
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen   heel veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijd.  
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Verenigingsnieuws 



5 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA  

 

 

2021 
 

Vluchtprogramma 2021 

Datum inkorven Vlucht Discipline 

 10 juni Pont St. Maxence  4de midfond 

17 juni Bourges 3de dagfond 

18 juni Peronne 5de midfond 

24 juni Nanteuil 6e en laatste midfond 

 

Kring 3 Attractievluchten 2021 

Datum Vlucht Discipline 

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 

                                          
 

  
Klik op de link voor een mooie proma van de NPO Grand-Prix NPO Grand Prix - YouTube 
                                                    
 

https://www.youtube.com/watch?v=uxbWI3wEnOw

