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5 Dagfond
Chateroux
18 juli 2021

Mary Duindam

Siem & Tom Durge winnen loodzware
editie Chateauroux! .

e

De 5e Dagfondvlucht werd zaterdag (17 juli) weer eens uitgesteld naar
de zondag.
Zondag was het prima weer, maar de lossing met afdeling 5 om 7.45
uur zorgde in combinatie met de noordelijke wind wel voor verwachte
aankomsten vanaf 17.45 uur. Minimaal 10 vlieguren, Dit kon wel eens
een pittige vlucht worden.

.
Zoals wel vaker heeft Siem voor de vlucht contact met wat sportgenoten, over de vlucht en hoe laat ze verwacht worden. Voor de rest met
drankje in de aanslag en samen met familie de duiven opwachten.
Tom was aan het werk en zou rond 18.30 uur thuis zijn.

Winnaars
Siem en Tom Durge

Net toen Tom zijn auto geparkeerd had en uitstapte zag hij een duif
aankomen. Dit zou er weleens 1 kunnen zijn van Chateauroux. Het was
goed dat Tom een schreeuw gaf, want Siem had hem nog niet direct
opgemerkt. Om 18.27.12 uur werd de jaarlingdoffer, de 20-‘148, geconstateerd. Duif doorgemeld op de app van de club en al snel stond
de melding op Compuclub Live. Het was de 1e duif in de afdeling! Dit
bleef nog een tijdje zo, totdat Nico Ory toch nog een duif had die
sneller was.
Zodoende de 1e in Kring 3, 2e in Afdeling 6, maar ook de 14e in Sector!
En dat met zo’n overvlucht ten op zichte van afdeling 5 en de tegenwind. Een bijzondere prestatie tegen 7962 dagfondduiven in sector 2!
De heren zijn het seizoen voor de Dagfond begonnen met 7 koppels,
die op nest gespeeld worden. Andere jaren werd er altijd op weduwschap gespeeld, maar met dit systeem werden teveel duiven verspeeld
op de Dagfond. Siem is wel selectief in wat er meegaat. Op Chateauroux werden (maar) 5 duiven gespeeld.
De 20-‘148 werd ingekorfd op een jong van 10 dagen. Het was zijn 5e
prijs met 5 keer mee. Op Vierzon vloog deze doffer een 23e, op Fontenay een 31e, Issoudun 59e en Chateadun een 116e prijs in de Kring.
Siem & Tom hebben 3 duiven in de uitslag, de 2e duif werd geklokt 2
uur later om 20.28 uur en de 3e zelfs nog om 23.08 uur.
Later op de maandagochtend kwamen ook de 2 andere Chateaurouxgangers thuis, zodat alles er weer is.

Siem & Tom, nogmaals van harte gefeliciteerd!
Geniet er nog lekker van!

De winnende doffer komt bij Piet van Hoolwerff vandaan. In zijn tijd
onder de naam Dutch Day Racers (samen met Tim de Goede) werd er
goed gepresteerd met duiven van Marijke Vink.Namen als “Speed
Finch” en “Gold Finch” komen we tegen aan vaderskant.
Aan moederszijde vinden we duiven van Gert Rotman, specialist op de
Eenhoksraces, in de stamboom. In dit geval ook weer Okidoko en
Okidoko Jr. en de Contador.
“Duiven met veel inhoud heb je nodig op dit soort vluchten, aldus
Siem”.
Frank
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Winnaars
Winnaar
Comb.
Paap
&Paap
Alfred
Widuriski

Combinatie Paap&Paap met duivin Estelle de
snelste duif van de kring en afdeling.
Zaterdag 17 Juli werd voor Comb. Paap-Paap een dag
om nooit meer te vergeten.
De vaste letters Ruud Arie en Erwin waren die dag allemaal niet aanwezig om de duiven op te wachten. Ruud
vanwege een ziekenhuis opname en Erwin omdat hij zijn
dochtertje, Estelle, moest ophalen van scoutingkamp in
Lunteren.
Daarom werd Theo gevraagd ze op te wachten. Er werd
op de tuin druk gespeculeerd over hoe laat de eerste
duiven zouden moeten vallen. Het varieerde van 10.38
tot 10.50. Iets voor 10.40 kregen we een melding dat er
duiven over kwamen in Bennebroek. Even later kwam er
een duif uit de ideale hoek aanzetten. Na 2 rondjes en
even op het dak te hebben gezeten werd de NL211115921 geklokt om 10.41.03.
Na lang wachten op de definitieve uitslag bleek ze de
eerste te spelen in de kring tegen 1759 duiven. Ze was
tevens de snelste in de hele afdeling 6 tegen 9299 duiven.
Dit kras duivinnetje krijgt de mooie naam “Estelle”. Ze
komt uit een koppeling Hasendonckx x Heremans. De
moeder gaf eerder al een 1e van 11018 duiven en een
9e van 16374 duiven. De vader gaf eerder een 2e van
11599 duiven.

Van harte gefeliciteerd met deze super mooie uitslag en
Ruud beterschap.
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Tussenstand dagfond
Aangewezen- onaangewezen kampioen
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Tussenstand oud (V-M-E)
Aangewezen- onaangewezen kampioen
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Uitslag 2e Ladies League vlucht Duffel 17 juli 2021
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Uitslag Attractie vlucht kring
17 juli Duffel
17 juli is de attractievlucht jonge duiven vervlogen.
Hieronder de uitslag:
De eerste duif was die van Combinatie Paap en Paap, deze wint een mooie vleesbon van de keurslager.
De 150ste duif is de duif van Jos Nijman en heeft recht op een heerlijke zak voer .
De laatste duif in de uitslag is die van Peter Nijman, en wint een bak allerhande.

Alle winnaars van de attractievluchten zijn terug te vinden op de website van de kring
Attracties - Kring3-Afdeling6

Hieronder link naar de lossing van de duiven in Duffel
https://www.duivensport-nh.nl/wp-content/uploads/2021/07/VIDEO-2021-07-17-08-53-17.mp4?_=1
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Aanpassing vluchtprogramma
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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

Weekend geen duiven

Weet u niet wat u moet doen als er een weekend geen duivenvluchten zijn,
hier wat gezellige clips om het weekend door te komen.

Daar komt munne Witpen aan (Jo Hoogendoorn) - YouTube
Torsten - Roekie Roe (Ultra HD 4K Music Video) - YouTube
Koos Janssen - Eerst effe naar m'n duiffies - YouTube
Heintje - 'n Duif ( 1968 ) - YouTube
Jantje Koopmans - Den Echte Duivenboer (lied) - YouTube
Max van Praag - Geef mij maar m'n duiven ( 1959 ) - YouTube
Duifies, Duifies from the Dutch musical film Ja Zuster, Nee Zuster (Yes Nurse, No Nurse) - YouTube
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PROGRAMMA
2021

01-07-2021
Nationaal
VluchtprogrammaClub
2021
02-07-2020
Datum inkorven
Vlucht
06-07-2021
Nationaal
27 juli
Bergerac
29
juli
08-07-2021
Club Fontenay
30 juli
Duffel
09-07-2021
Club

03-07-2021

Issoudun

Dagfond

03-07-2021

Roosendaal
Discipline
Dax
Overnachtfond
6e en laatste dagfond
Pontoise
3e jonge duiven
Roosendaal

Jonge Duiven

15-07-2021
Nationaal 2021 17-07-2021
Kring 3 Attractievluchten
Datum
Vlucht
16-07-2021
Club
17-07-2021
28 augustus 2021
Duffel
23-07-2021
Club
24-07-2021
Kring 3 Ladies League
Vluchten 2021
27-07-2021
Nationaal
30-07-2021
Datum
Vlucht
29-07-2021
Nationaal
31-07-2021
31 juli 2021
Duffel

Chateauroux
Discipline
Duffel
Natour
Lennik

Dagfond

Bergerac
Discipline
Bourges
Jonge duiven

Overnachtfond

30-07-2021
Club
31-07-2021
Kring 3 jonge duiven competitie 2021
06-08-2021
Club
07-08-2021
Datum
Vlucht
31 juli 2021(3e vlucht)
Duffel
05-08-2021
Club
07-08-2020
e
14 augustus 2021(5 vlucht) Quivérain
12-08-2021
Club
14-08-2021

Quiévrain

Jonge Duiven

Zevenhuizen
Discipline
Jonge duiven
Peronne
Jonge duiven
Pont St. Maxence

Opleer

13-08-2021
Club
14-08-2021
Gouden Ringen race (onder voorbehoud)
10-08-2021
Nationaal
13-08-2021
Datum vlucht
Vlucht
21 augustus 2021
Niergnies
28 augustus 2021
Morlincourt

Roosendaal

Natoer

Brivé
Discipline
Jonge duiven midfond
Jonge duiven midfond

Overnachtfond

09-07-2021
10-07-2021
10-07-2021

Nationaal NPO Grandprix (onder voorbehoud)
Datum vlucht
Vlucht
30 juli 2021
Bergerac
28 augustus 2021
Pontoise
11 september 2021
Fontenay

Discipline
Marathon
Jong
Jong

Overnachtfond
Midfond
Jonge Duiven

Jonge Duiven
Jonge Duiven

Dagfond

Jonge Duiven
Jonge Duiven

