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4 dagfond vlucht
Issoudun
3 juli 27 juni
e

Winnaar
Hein Berkhout

Mary Duindam

Hein Berkhout heeft de snelste duif op (Nationaal) Issoudun in Kring 3
In 2020 was ik al eens bij Hein voor een reportage over een
Midfondvlucht die hij toen volledig naar zijn hand zette en ook
op de Dagfondvluchten ging het toen prima. 2021 verloopt tot
nu toe nog moeizaam door de vele nachten mand en wisselende weersomstandigheden.
Vierzon was voor Hein, net als vele anderen, een draak van
vlucht, dus lastig inschatten wat te verwachten voor Nationaal
Issoudun. In ieder geval konden de duiven er op tijd uit, met
een lossing om 6.45 uur. De zuidoostenwind bracht toch wel
kansen voor Noord-Holland. Een eerste inschatting van 90
km/uur werd bevestigd door de eerste meldingen in de voorhand in Brabant en Limburg. De eerste duiven in Zuid-Holland
gingen zelfs nog iets harder.
Een paar minuten voor 2 werden nog 2 jonge duiven binnengehaald en vervolgens doemde daar hoog in de lucht, vanuit het
zuidoosten, een duif op die als een speer naar beneden kwam.
De adrenaline ging door het lijf bij Hein, dit moest toch een
“vroege” zijn. Met Unikon-web wordt de constatering automatisch doorgemeld naar Compuclub Live en daar stond lang alleen een duif van Hannie Fanger voor in de Afdeling. Later zou
de uiteindelijke winnaar Nico de Graaf uit Limmen nog voor
hem zitten . Hein hierover:’het leuke van zo’n vroege duif in
deze teegenwoordige tijd van de nelle communicatietechniek is
dat jouw melding via Compuclub Live gelijk voor iedere geïnteresseerde te zien is. Zo zijn ook de vele felicitaties via whatsapp!”
Uiteindelijk speelt Hein met de inmiddels ‘gedoopte’ “de Issoudun” een 1 in kring 3, 3de in de afdeling 6 en Nationaal de 20ste!
Deze laatste tegen 34.092 duiven. Een geweldige prestatie!
Hein is sinds eind 2019 lid bij Zaanstreek-Noord in Wormerveer, een grote club, waar veel dagfondliefhebbers lid zijn.
De doffer die als eerste geconstateerd werd vandaag, is de 20‘603, een doffer met gouden ring. Vorig jaar was het bij Hein 1
van zijn beste jongen. Het is soort van Richard Faber maal Jos
Nijman aan vaderskant en aan moederszijde GPS maal de ‘500,
stuk voor stuk prima verervers bij Hein.
Hein, nogmaals van harte gefeliciteerd met je “vroege” duif en
succes verder!
Frank

2

Afdeling 6
Noord-Holland
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Cahors vlucht
3e Overnachtfond
3 Cahors
juli 2021
3 jul 2021

Winnaar
Alfred
Widuriski
Winnaar

Alfred Widurski

Alfred Widurski uit Beverwijk winnaar Cahors in Kring 3

Een vroege duif op de Overnachtfond of een duif krijgen als
er nog weinig meldingen zijn blijft voor Alfred Widurski een
kippenvel moment, helemaal als je het niet al te vaak gebeurd!
Zaterdag 3 juli was weer eens zo’n dag. Met 3 duiven in de
strijd op Cahors, vrijdagmiddag om 13.00 uur gelost, klokte
Alfred zijn 3-jarige bonte doffer, de ‘420, om 10.28.57 uur.
Vroeg genoeg voor de overwinning in Kring 3 en de 3e in de
afdeling!
Het was zijn 1e getekende, omdat hij altijd fris thuiskomt van
de vlucht en nu de dagen voor de inkorving liet zien dat hij in
goeden doen is/was. Een paar weken eerder was de ‘420 al
mee op Sint Vincent, maar kwam toen net na de prijzen thuis.
Alfred is het seizoen met 20 duiven op dubbel weduwschap
begonnen. Dat zie je niet veel meer, dat de overnachtfond op
weduwschap gespeeld wordt, maar Alfred bevalt het prima.
Als voorbereiding gaan alle duiven mee op de Vitessevluchten in de club en afdeling. Daarnaast worden ze, als het even
kan, allemaal ingekorfd op de 1e Dagfondvlucht. Hierna wordt
bekeken welke duiven op welke vluchten ingezet worden. In
principe zijn dit de middaglossingen van de afdeling, maar
maandag gaan er ook 2 mee naar Barcelona.
Het soort duiven is Van der Wegen. De ‘420 werd als jong
verkregen van broer Henk (Widurski) en ze zagen hem beide
aankomen deze zaterdag.
Na het tragische verlies van zijn vrouw begin dit jaar is dit
zo’n geweldig hoogtepunt, die je nodig hebt om door te gaan
en waardoor je ook extra kan genieten van het moment.
Alfred, nogmaals van harte gefeliciteerd! Je fotolijst met intertekstvermelding ontvang je nog op de club!
Frank

Gefeliciteerd met deze mooie
overwinning
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Mmet nog 3 vluchten te gaan
Herbij de tussenstanden voor de mdfond

Midfond kampioenschap en duifkampioenschap
Door het uitvallen van de vlucht van vorige week blijft de tussenstand gelijk.
Komend weekend de laatste vlucht en dan is de kampioen Midfond bekend. Succes Allen
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Tussenstand Marathon
kampioenschap en duifkampioenschap
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Nieuws
Ringen 2022 en 2021
Zoals een tijdje geleden al aangegeven moeten de vaste voetringen voor 2022 in juli door de NPO besteld worden. Dit om de nodige zekerheid in te bouwen voor een tijdige levering. Alle verenigingen krijgen volgende week
de benodigde informatie en via onderstaande link wordt een en ander ook al toegelicht. Tijdens de bestelperiode
van 15 juli tot en met 25 juli kunnen de ringen door de verenigingen besteld worden. Tijdens deze twee weken
kunnen er geen nabestellingen plaatsvinden van ringen voor 2021. Houdt u hier rekening mee. Dus tot 15 juli en
na 25 juli kunnen er nabestellingen van ringen 2021 plaatsvinden.
https://mailchi.mp/duivensportbond/op-de-hoogte-2-juli#mctoc1
PS er is nog geen informatie over het bestellen van de roze ladies ringen

VERENIGINGSNIEUWS

Ook dit jaar organiseert PV de Snelvlieger voor haar leden de DIK VAN DER WEL CORONA COMPETITIE.
De competitie wordt net als vorig jaar vervlogen over de eerste 5 jonge duiven vluchten en begint dus komend weekend.

Omdat de openstelling bijna gelijktijdig valt met de start van het jonge duivenseizoen maar ook om de
duivensport weer een positief zetje te geven, hebben we wat bedacht voor de jonge duivenvluchten.
Hoe leuk is het dat wij een hoofdsponsor hebben gevonden te weten @DierenwereldvanSomeren, met daarnaast wat bijdrage van clubleden, hebben wij een rijk gevulde prijzentafel gekregen. Deze prijzen gaan wij vervliegen de eerste 5 jonge
duivenvluchten, je kunt alleen scoren met je 1e getekende, want wij gaan het wel een beetje moeilijk maken, daarentegen
zijn wel zes prijzen per vlucht te verdienen.
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Aanbieding Atis-Benzing
Heb je interesse om een nieuwe
Atis klok aan te schaffen, waarbij
de duiven o.a. automatisch worden
doorgemeld (geen abonnement nodig) bij Compuclub live. Hierbij een
mooie aanbieding Van Atis Benzing.
voor een benzing M3.
Wil je meer informatie of wil je bestellen neem dan contact op met
Van den Berg
telefoonnummer 070-3273802
of bezoek de website
www.atis-benzing.nl
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Zoals een tijdje geleden al aangegeven moeten de vaste voetringen voor 2022 in juli door de NPO besteld
worden. Dit om de nodige zekerheid in te bouwen voor een tijdige levering. Alle verenigingen krijgen volgende week de benodigde informatie en wat verderop in deze nieuwsbrief wordt een en ander ook al toegelicht. Tijdens de bestelperiode van 15 juli tot en met 25 juli kunnen de ringen door de verenigingen besteld worden. Tijdens deze twee weken kunnen er geen nabestellingen plaatsvinden van ringen voor 2021.
Houdt u hier rekening mee. Dus tot 15 juli en na 25 juli kunnen er nabestellingen van ringen 2021 plaatsvinden.

Afdeling 6
Noord-Holland

Jonge Duiven Competitie
Ladies League competitie
Ladies League
Afgelopen weekend was de opleervlucht voor onze jonge duiven, komend weekend is de eerste echte
vlucht. Deze vlucht is ook meteen de 1e vlucht van onze Ladies League competitie. Wij hopen dat jullie,
en vooral de jonge duiven, er klaar voor zijn.
Wij wensen jullie veel plezier en succes ! Jullie horen uiterlijk maandagavond van ons wie er in de prijzen
zijn gevallen.
Gitta en Linda
Commissie Ladies League Kring 3

Jonge duiven competitie
Deze week de eerste jonge duiven vlucht en daarmee ook de eerste vlucht van de jonge duivencompetitie van
Kring 3
Deelnemers en prijzen en de winnaars zijn terug te vinden op de website. Competitie Jong 2021 - Kring3-Afdeling6
Wij wensen alle deelnemers heel veel succes met deze competitie.
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PROGRAMMA
2021

01-07-2021
Nationaal
03-07-2021
Vluchtprogramma 2021
02-07-2020
Club
03-07-2021
Datum inkorven
Vlucht
06-07-2021
Nationaal
09-07-2021
6 juli 2021
DAX
8 juli 2021
08-07-2021
Club Pontoise 10-07-2021
9 juli 2021
Roosendaal
09-07-2021
Club
10-07-2021
15 juli
Chateroux
15-07-2021
Nationaal
17-07-2021
16 juli
Duffel

Issoudun

Dagfond

Roosendaal
Discipline
Dax
4de Marathon
6e en laatste midfond
Pontoise
1e jonge duiven
Roosendaal
3de dagfond
Chateauroux
2de jonge duiven

Jonge Duiven

16-07-2021
Club
17-07-2021
Kring 3 Attractievluchten 2021
23-07-2021
Club
Datum
Vlucht 24-07-2021
21 augustus 2021Nationaal
Duffel
27-07-2021
30-07-2021

Duffel

Jonge Duiven

Lennik
Discipline
Natour
Bergerac

Jonge Duiven

29-07-2021
Nationaal
31-07-2021
Kring 3 Ladies League
Vluchten 2021
Datum
Vlucht
30-07-2021
Club
31-07-2021
10 juli 2021
Roosendaal
06-08-2021
Club
07-08-2021
17 juli 2021
Duffel
05-08-2021
Club
07-08-2020
24 juli 2021
Lennik
31 juli 2021
Quivérain
12-08-2021
Club
14-08-2021

Bourges

Dagfond

Discipline
Quiévrain
Jonge duiven
Zevenhuizen
Jonge duiven
Peronne
Jonge duiven
Jonge
duiven
Pont
St. Maxence

Jonge Duiven

13-08-2021
Club
14-08-2021
Kring 3 jonge duiven
competitie 2021
Datum
Vlucht
10-08-2021
Nationaal
13-08-2021
e
10 juli 2021 (1 vlucht)
Roosendaal
24 juli 2021(3e vlucht)
Lennik
e
7 augutusi 2021(5 vlucht)
Niergnies

Roosendaal

Natoer

Discipline
Brivé
Jonge duiven
Jonge duiven
Jonge duiven

Overnachtfond

Gouden Ringen race
Datum vlucht
7 augustus 2021
14 augustus 2021

Vlucht
Niergnies
Morlincourt

Discipline
Jonge duiven midfond
Jonge duiven midfond

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

Vlucht
Pontoise
Bergerac
Pontoise
Fontenay

Discipline
Midfond
Marathon
Jong
Jong

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

Overnachtfond
Midfond
Jonge Duiven
Dagfond

Overnachtfond

Opleer
Jonge Duiven
Jonge Duiven

