
“Tovenaar” Peter Beentjes slaat weer 
toe op Duffel, 

nu ook 1 en 2 in de afdeling! 
 
Eerder dit jaar was er al succes voor Peter op Duffel, toen 
de 3e jonge duivenvlucht, werd het 1 t/m 4 en nu 1 en 2 in 
Kring 3! Ook in de afdeling speelt Peter de 1e en 2e op de 
2e Natourvlucht vanuit weer Duffel! 
2 Oude duiven op grote jongen waren verantwoordelijk 
voor dit huzarenstukje. De jaarlingdoffer, de ’648, liep als 
eerst over de antenne, gevolgd door de 2 jarige duivin, de 
‘890. De ‘648 draagt een ring van de Familie Eijerkamp en 
is het resultaat van een samenkweek uit een hele goede 
duivin van Peter. Als jong ging hij alleen mee op de 
Natour en speelde toen al goed zijn prijzen. Dit jaar als 
oude duif weinig mee gespeeld.  
De aankomst van de eerste duiven was wel weer bijzon-
der te noemen begint Peter zijn relaas; “(weer) 4 duiven 
boven het hok rond 10.40 uur en 2 landen er bij de ve-
randa en zijn 2 vreemden”. De andere 2 zijn wel van Peter 
en landen na 2 korte ronden op het hok en gaan naar bin-
nen. De 2 ‘vreemde’ jonge duiven blijken van 2 andere 
liefhebbers (uit Heiloo en Vinkeveen) uit onze afdeling en 
waren ook mee op Duffel en vallen blijkbaar nog eerder 
naar beneden dan de duiven die er moeten zijn. 
Met 10 minuten had Peter er 9 van de 13 (alle 9 bij eerste 
60 in Kringuitslag) en met 12 van de 13 duiven in de uit-
slag werd ook de Grootmeestertitel in de afdeling in de 
wacht gesleept! Het was achteraf voor veel liefhebbers 
een pittige natourvlucht, maar bij Peter ging het dus cres-
cendo. Al moet gezegd dat er 13 goed gemotiveerde dui-
ven mee waren op grote jongen (rond 16 dagen oud) en 
sommige koppels op eieren.  
Met het oog op de Natour en de grote tijdspanne tussen 
laatste Midfondvlucht en eerste Natourvlucht werd beslo-
ten om op tijd te koppelen en dan gelijk vanaf de eerste 
natourvlucht op jongen aan te vangen.   
De oude duiven gaan er 2 keer per dag uit voor hun trai-
ning. Verder krijgen ze volop te eten om de jongen te 
voeren. 
 

Peter, nogmaals van harte gefeliciteerd met je topuitslag! 
 
Frank 

 

  
  Welkom 

nieuwsbrief 2021/19 
 
Voor u ligt nieuwsbrief 19 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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2e Natour vlucht  
Duffel  

28  augustus 2021 
 

 
 

Winnaar 
Peter Beentjes 
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Bas Thiele 
Afdelingswinnaar GrandPrix 

Nieuwe Oogst Morlincourt 
 
Zaterdag 28 augustus om  8 uur werden  de 4896 duiven 
gelost. het leek  een zware vlucht te worden en dat werd 
het ook! Provinciaal  overwinnaar van dit prachtige con-
cours is geworden Bas Thiele uit Velserbroek  
 
De 2021-7059232  is de winnares Morlincourt 28-08-2021 
tegen 4896 duiven. 
 
Haar zuster de 2021- 7053231 zat vorige week op 
Niergnies nog 60e in de afdeling tegen 6322 duiven. 
 
Deze duiven zijn gekweekt uit 75% Koopman duiven en 
25% Derwa duiven. 
 
We voeren Beyers 50% Weduwschap en 50% Gaby Van-
denabele gemengd door elkaar. 
En gebruiken uiteraard diverse producten van DHP Cul-
tura Holland. 
Medisch doe ik niet veel maar ga wel met regelmaat naar 
de praktijk van der Sluis om te kijken of alles goed is met 
de duiven.    
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2e jonge duiven Midfond  
Morlincourt 

28  augustus 2021 
 

 

 

 
Winnaar 

Bas Thiele 
 
 

                         

Van harte gefeliciteerd 

met deze super prestatie 
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Uitslagen attractievluchten 
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Afdeling nieuws Attractievlucht 18 september 

Er staat voor 18 september aanstaande nog een attractievlucht vanuit Orleans geprogrammeerd. Deze vlucht wordt georganiseerd door Zuid-Holland 
waarbij ingekorfd wordt op donderdag 16 september. De losplaats kan afhankelijk van lossingsvergunning nog gewijzigd worden naar een losplaats van 
soortgelijke afstand. 

Net zoals in Zuid-Holland is het de bedoeling dat er, afhankelijk van de hoeveelheden duiven, ingekorfd kan worden bij de NIC’s  Voor onze kring geldt 

dat er in PV Heemskerk ingekorfd kan worden. 

 

 
Beste Leden, Verenigingen, 
  
Nog een aantal weken en dan zit vliegseizoen 2021 er weer op. Toch zijn er nog een aantal zaken die wij graag onder jullie aandacht willen brengen: 
  

1. Joke Kaman heeft na 1,5 jaar bestuurslid te zijn geweest van het afdelingsbestuur besloten per direct te stoppen met haar functie. 
Namens het bestuur willen wij haar bedanken voor haar inzet. 

  
2. Op vrijdag 29 oktober 2021 staat de najaarsvergadering van de afdeling gepland. Voorstellen kunnen ingediend worden uiterlijk 26 

september 2021. Over deze voorstellen zal net als voorgaande vergaderingen digitaal gestemd worden. Op deze avond willen wij als 
bestuur, mits de Corona regels dit toelaten, met alleen de voorzitters van de 35 verenigingen van gedachte wisselen over de vol-
gende onderwerpen: 

a. Invullen bestuursfuncties en commissies op afdelingsniveau 
b. Gedragsregels voor leden met daaraan gekoppeld eventuele sancties 
c. Evaluatie seizoen 2021 

  
3. De kampioenendag/ huldiging staat gepland voor zaterdag 13 november. Een commissie heeft inmiddels een eerste overleg gehad. 

Invulling is afhankelijk van Corona maatregelen. Nadere informatie volgt z.sm. 
  

4. Inkorven natourvluchten N35 Lennik 4 september en N36 Quievrain 11 september: deze vluchten zullen ingekorfd worden in man-
den van Noord-Holland. Wij verzoeken de verenigingen zoveel mogelijk in te korven in manden van andere verenigingen zodat na 
de laatste vlucht alle verenigingen hun eigen manden weer terug hebben. 

  
5. Gezien de teruglopende deelname en het feit dat voor de laatste natourvlucht 1 transporteur niet beschikbaar is zal N37 Niergnies 

in tegenstelling tot eerder gecommuniceerd ingekorfd worden in manden van Zuid-Holland. Deze worden komende week en de 
week erop aangeboden dus zorg als verenging dat je voldoende boxen van Zuid-Holland in bezit hebt voor zowel J36 Fontenay als de 
Natourvlucht N37 Niergnies. Ook zullen er op deze vlucht 2 ophaalroutes van toepassing zijn in plaats van 4. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Bestuur Afdeling 6 Noord-Holland 
 



5 
 
 

  
                                             

                                               

              Afdeling 6 

                             Noord-Holland 
 
 

 

 
 
 

Uitslag Gouden Ringen Race Jonge Duiven 

Morlincourt 

28 augustus 2021 
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Doorgaans zijn het vooral de routes van wielrenners en hardlopers die je tegen-

komt op de app Strava. Maar sinds kort kun je er ook de tochten van duif Mathieu 

volgen. Zijn eigenaar Tijs van der Hulst heeft de vogel aangemeld.D  
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Doorgaans zijn het vooral de routes van wielrenners en hardlopers die je tegen-
komt op de app Strava. Maar sinds kort kun je er ook de tochten van duif Mathieu 
volgen. Zijn eigenaar Tijs van der Hulst heeft de vogel aangemeld. 
 
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5251066/mathieu-eerste-postduif-op-strava-tijs-van-der-hulst-gps 
 
 

 

GPS Duif Mathieu op app Strava 

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5251066/mathieu-eerste-postduif-op-strava-tijs-van-der-hulst-gps
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PROGRAMMA  

 

 

 

2021 

Vluchtprogramma 2021 

Datum inkorven Vlucht Discipline 

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 

 
     
 

Gouden Ringen race   

Datum vlucht Vlucht Discipline 

4 september Pont st. Maxence Jonge duiven midfond 

                                          
  

Nationaal NPO Grandprix                                                    

Datum vlucht Vlucht Discipline 

11 september 2021 Fontenay Jong 

 
 
                                                                              
 
 
                                                                                           
 

                                                
 
 
 
 
 
 

 


