
Frank Rodenburg speelt een 1ste in de Af-
deling op Quiévrain 

 
 

De laatste jonge duiven Vitesse vlucht werd vervlogen vanaf 
Quiévrain. Het werd een mooie vlucht met vroege duiven ver-

spreid over de hele Afdeling.  
Glorieus winnaar is geworden  Frank Rodenburg  die niet alleen 

in ons rayon de eerste pakt maar tevens de snelste duif van het 

hele afdelingsconcours bleek te hebben! 
Wie kent hem niet? De supervrijwilliger van ons rayon. Verslag-

gever van veel van onze vluchtwinnaars en de drijvende kracht 
achter vele activiteiten zoals de attractievluchten en het verzor-

gen van de kampioenen prijzen. 
Samen met pa & ma als vaste supporters en met oom Wim 

werden de duiven opgewacht en ineens zag Frank een duif bo-
ven het hok. Al snel viel de duif op het hok, echter bleef zitten. 

Na wat aanmoedigen viel de duivin dan eindelijk op de klep. 
Dat had geen seconde langer moeten duren voor de overwin-

ning in de afdeling, de snelheid van 1561,5 meter per minuut 
was gelukkig net genoeg om de dit jaar “ontketende tovenaar” 

en dik verdiende kampioen Peter Beentjes net voor te blijven. 
Naast de 1ste prijs pakt Frank ook mooie klasseringen met de 

21,e, 26e , 42e  en 58e. 
De winnares is een wel heel grote stevig gebouwde kogelronde 

duivin, die gewoon op het schapje wordt gespeeld. Ze had pas 
1 prijsje en ze (nog) niet verliefd. De vader van de duif is van 

roofvogelman Ben de Keijzer, Berkel & Rodenrijs  afkomstig en 
de moeder is van het welbekende eigen soort. Frank is zeer te 

spreken over de duiven die  van Ben afkomstig zijn.  Deze dui-

ven, gekruist met zijn “eigen soort” hebben al meerdere over-

winnaars en kampioensduiven voortgebracht. (bijv. ook de 19-
‘445 2e Duifkampioen Oude Duiven Kring 3 2021) 

De verzorging van de jonge duiven is vanwege tijdgebrek een-
voudig. De niet al te lang verduisterde duiven zitten allen in één 

hok en worden niet gescheiden of op nest gebracht. Alleen 
s’avonds gaan ze los. Uitzondering is de donderdag. Frank is 

dan vrij in het seizoen. Dan trainen de duiven ook ’s morgens, 
worden ze hierna gelapt op  25 km en eind van de middag trai-

nen ze nog een keer. Frank bereikt hiermee dat de duiven goed 
blijven eten en dit is belangrijk om goed met jonge duiven te 

blijven spelen. 
Het voer bestaat uit de jonge duiven Extra Subliem mengeling 

van Versele Laga gemengd met de Champions mix van Em-
bregts- Theunis. De diverse bijproducten zijn grotendeels van 

Bonipharma, van Peter Boskamp, afkomstig. De medische be-
geleiding bestaat uit een geelpil na het spenen en deze pil nog-

maals eventueel na de eerst vlucht met de 2 nachten mand. 
Verder worden op zaterdagavond BMT (melkeiwit met biergist) 

en Bronchichron (voor de luchtwegen) van Boskamp over het 
voer gegeven. 

 

Frank, van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning!  
Het zou zomaar kunnen zijn dat we dit seizoen nog eens 
op bezoek moeten komen! 

 
Jeroen Duindam 

 

 

  
  Welkom 

nieuwsbrief 2021/17 
Voor u ligt nieuwsbrief 17 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 
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Uitslag Jonge Duiven competitie 
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Alle uitslagen nog eens 
teruglezen klik op on-
derstaande link 
 
Competitie Jong 2021 - 
Kring3-Afdeling6 

 
 

 
 

https://www.kring3-afdeling6.nl/competitie-jong-2021/
https://www.kring3-afdeling6.nl/competitie-jong-2021/
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PROGRAMMA  

 

 

 

2021 

Vluchtprogramma 2021 

Datum inkorven Vlucht Discipline 

20 augustus Roosendaal Natour 

19 augustus Niergnies Jong  midfond 

26 augustus Morlincourt Jong midfond 

27 augustus Duffel Natour 

3 september Lennik Natour 

2 september Pont St. Max Jong midfond 

10 september Quiverain Natour 

9 september Fontenay Sector Jong midfond 

16 september Orleans Attractie jong en oud 

17 september  Niergnies Natour 

 

Kring 3 Attractievluchten 2021 

Datum Vlucht Discipline 

27 augustus 2021 Duffel Natour 

 
     
 

Gouden Ringen race   

Datum vlucht Vlucht Discipline 

28 augustus 2021 Morlincourt Jonge duiven midfond 

4 september Pont st. Maxence Jonge duiven midfond 

                                          
  

Nationaal NPO Grandprix                                                    

Datum vlucht Vlucht Discipline 

28 augustus 2021 Morlincourt Jong 

11 september 2021 Fontenay Jong 

 
 
                                                                              
 
 

                                                                                           
 
 
 
 

 


