
DUBBELSLAG VOOR COMB. PAAP& PAAP.  
 

Zaterdag 21 augustus stond de eerste 

natoervlucht gepland vanaf Roosendaal.  

Een ploegje van 16 duiven werd ingekorfd, 

14 oude duivinnen en 2 jongen die te laat 

waren geboren voor de jonge duivenvluch-
ten.  

Toen de duiven voor deze vlucht werden 

gelost werd er al vanuit gegaan dat deze 

rond 11.15 uur konden komen.   
Exact kwart over vloog er opeens een duif 

boven de hokken van de duiventuin. Na 

meer dan een minuut rondvliegen kwam 

de duif naar beneden en viel eerst nog op 
de nok en na wat aarzelen werd de NL19-

1584862 geklokt op 11.16.48.  Dit bleek 

ondanks alle tijdverlies ruimschoots vol-

doende voor de eerste prijs in de kring te-
gen 1472 duiven. Tevens was ze de snel-

ste van heel Noord-Holland tegen 10465 

duiven.  

Dit was voor de combinatie een grote ver-

rassing omdat deze duivin bijna 3 weken 
vast heeft gezeten nadat ze achter was 

gebleven van Chateauroux en pas na 12 

dagen terug was. Ze mocht 3 dagen voor 

Roosendaal weer meetrainen met de an-
dere duivinnen. Vrijdag werd ze samen 

met de overige duivinnen tussen de jonge 

garde gezet. Dat dit haar heeft gemoti-

veerd blijkt wel uit deze prestatie. 
De 862 komt uit een koppeling de Rauw 

Sablon x van Loon/Vercammen. 
 
 

Theo Sinnige 

 

  
  Welkom 

nieuwsbrief 2021/18 
Voor u ligt nieuwsbrief 18 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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1e natour 
Roosendaal 

21 augustus 2021 

 
 
 

Winnaar 
Comb. Paap & Paap 
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DUBBELSLAG VOOR COMB. PAAP& PAAP.  
 
 

Zaterdag 21 augustus stond Niergnies, de 

eerste midfondvlucht voor de jonge dui-

ven, op het programma.  

 

De duiven werden iets later dan de eerste 
aankomsten van Roosendaal verwacht.  

Opeens zag Erwin tussen wat achterblij-

vers van Roosendaal een duif vliegen die 

vanonder blauw “geschilderd” was. Dit 
moest er wel 1 van Niergnies zijn!  

Even later viel de NL21-7053371 op de 

plank en werd geklokt op 11.34.47. Hier-

mee was ze de snelste in de kring tegen 
977 duiven.  

Dit was tevens de snelste van Noord-Hol-

land regio zuid tegen 4635 duiven.  

Ze is van het soort Hasendonckx x Here-
mans 

Dit koppel gaf dit seizoen al de 2e prijs in 

de kring, na een hokgenoot, op Niergnies 

(oude duiven) tegen 931 duiven.  

 
De duiven vielen het eerst kwartier vlot. 

Daarna viel het stil.... heel stil en waren er 

s’avonds behoorlijk wat lege plekken in 

het hok. Gelukkig zijn er nog een aantal 
nagekomen de volgende dag. 

 

 

 
Theo Sinnige 
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1e  jonge duiven midfond 
Niergnies 

21 augustus 2021 

 
 
 

Winnaar 
Comb. Paap & Paap 
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PROGRAMMA  

 

 

 

2021 

Vluchtprogramma 2021 

Datum inkorven Vlucht Discipline 

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 

 
 
                                                                              
 
 

                                                                                           
 
 
 
 
 

 
 
 


