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Ook Grafic 2 Innovate is sponsor van de duivensport. Wij houden ons bezig
met alle denkbare facetten van de grafische sector en drukken o.a. het
drukwerk voor Afdeling 1 Zeeland ‘96, maar ook voor vele liefhebbers ontwerpen en maken wij

logo’s // stamkaarten // posters
visitekaartjes // flyers // brochures
spandoeken // auto- en gevelbelettering
TT- en fotoafdrukken op o.a. canvas, plexiglas en bamboe
Kortom, u kunt voor alles bij ons terecht, ook voor

3D-printen
Meer informatie hierover? Kijk op www.3D2Innovate.nl.
Voor een impressie van wat wij allemaal doen, kunt u een kijkje
nemen op de portfoliopagina op onze website. Neem gerust met ons contact op om uw wensen te bespreken! Ook voor een vrijblijvende offerte
kunt u met ons contact opnemen via info@Grafic2Innovate.nl of via het
offerteformulier op de website.

Grafic 2 Innovate // Dirk Jan Blomstraat 28 // 4416 CV Kruiningen
M 06 - 489 63 489 // E info@Grafic2Innovate.nl // W www.Grafic2Innovate.nl

PROGRAMMA OUDE DUIVEN 2016
Vlucht Datum
Vl
Code
inmanden nr.

Station

Datum
Lossing

T13
V14
V15
V16
V17
V18
M19
M20
E21
V21
M22
E23
V23
A24
M24
A25
E25
M26
A27
E27
A28
M28
E29
A30
E31

Asse/Zellik
Quievrain
Auby lez Douai
Peronne
Roije
Pont Sint Maxence
Sens
Sint Just Cim.
Issoudun
Peronne
Fontenay s.Eure
Argenton
Roije
Sint Vincent
Souppes s.Loing
Bordeaux
La Souterraine
Sint Just Cim.
Dax
Chateauroux
Agen
Orleans
Limoges
Tarbes
Ruffec

za. 02-04
za. 09-04
za. 16-04
za. 23-04
za. 30-04
za. 07-05
za. 14-05
za. 21-05
za. 28-05
za. 28-05
za. 04-06
za. 11-06
za. 11-06
vr. 17-06
za. 18-06
vr. 24-06
za. 25-06
za. 01-07
vr. 08-07
za. 09-07
vr. 15-07
za. 16-07
za. 23-07
vr. 29-07
za. 06-08

vr.
vr.
vr.
vr.
vr.
vr.
do.
do.
do.
vr.
do.
do.
vr.
di.
do.
di.
do.
do.
di.
do.
di.
do.
do.
di.
do.

01-04
08-04
15-04
22-04
29-04
06-05
12-05
19-05
26-05
27-05
02-06
09-06
10-06
14-06
16-06
21-06
23-06
30-06
05-07
07-07
12-07
14-07
21-07
26-07
04-08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
21
22
24
25
27
29
31

spel- train-groepsniveau ing lossing
Tr X
S
Tr
S
Tr
S
Tr
S
Tr
S
Tr
S + A Tr
S + A Tr
S + A Tr
S
Tr
S + A Tr
S + A Tr
S
Tr
S + A + Nationaal
S + A Tr
S + A + Sector
S + A Tr
S + A Tr
S + A + Sector
S + A + Nationaal
S + A + Sector
S + A Tr
S + A Tr
S + A + Sector
S + A Tr

PROGRAMMA JONGE DUIVEN 2016

Vlucht Datum
Vl
Code
inmanden nr.

Station

Datum
Lossing

J25
J26
J27
J28
J29
J30
J32
J34
J36

Quievrain
Auby lez Douai
Peronne
Roije
Pont Sint Maxence
Sint Just Cim.
Sens
Orleans
Orleans

za. 25-06
za. 02-07
za. 09-07
za. 16-07
za. 23-07
za. 30-07
za. 13-08
za. 27-08
za. 10-09

vr.
vr.
vr.
vr.
vr.
do..
do.
do.
do.

24-06
01-07
08-07
15-07
22-07
28-07
11-08
25-08
08-09
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18
20
23
26
28
30
33
36
39

spel- train- groeps
niveau ing
lossing
S
Tr
X
S
Tr
X
S
Tr
S
Tr
S
Tr
S + A Tr
S + A Tr
S + A + Sector
S + A Tr

1

Vlucht Datum
Code
inmanden
N31 vr. 05-08
N32 vr. 12-08
N33 vr. 19-08
N34 vr. 26-08
N35 vr. 02-09
N36 vr. 09-09

Vl
nr.
32
34
35
37
38
40

PROGRAMMA NAVLUCHTEN 2016
Station
Auby lez Douai
Peronne
Roije
Pont Sint Maxence
Peronne
Roije

Verklaring vlucht codes:
Codes:
S
= Samenspel concours
V** = Vitesse;
E** = Dagfond;
J** = Jonge duiven;
Verklaring afkortingen :
Tr.
= trainingsduiven toegestaan
S + A = Samenspel + Afd. Concours

Datum
spelLossing niveau
za. 06-08
S
za. 13-08
S
za. 20-08
S
za. 27-08
S
za. 03-09
S
za. 10-09
S

train-groepsing
lossing
Tr
X
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr

N** = Navluchten
M** = Midfond;
A** = Marathon vlucht;
** = weeknummer
vl nr.

= vluchtnummer

Vluchtcodes zijn vastgesteld in overleg met Compuclub. Deze moet u gebruiken op de poelebrief,
wedvluchtgeleidebrief en als u de gegevens via e-mail aanlevert. De vluchtcode moet u ook
gebruiken bij het indienen van reclames.

Lossingstijden wedvluchten in april vanaf 09.00 uur, daarna zodra het kan.
Op de vluchten voor oude duiven mogen geen jonge duiven worden ingekorfd als
zijnde trainingsduiven.
VRACHTPRIJZEN 2016
Opleervluchten
T**
Vitesse afstanden
V**, J2* en N**
Midfond afstanden
M** en J3*
Dagfond vluchten:
E**
Marathon vluchten:
A**
De vrachtkosten worden automatisch geïncasseerd.

€ 0,50 per duif;
€ 0,75 per duif;
€ 1,00 per duif;
€ 1,60 per duif;
€ 2,25 per duif;

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de vrachtprijs voor trainingsduiven en wedvluchtduiven.
Voor alle aangeleverde duiven wordt bovenstaande vrachtprijs door de afdeling in rekening gebracht
bij de verenigingen.
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NIET INKORVEN/GEEN DUIVEN:
1. Indien door de vereniging op een opleer- of wedvlucht niet wordt ingekorfd (dus afwijkend van
het opgestelde schema) dient men hiervan tijdig (uiterlijk om 17.30 uur op de avond van
inkorven) de vervoerder op de hoogte te stellen. Telefoon 0166-658010 of 06-29067589.
2. Indien u boxen tekort komt, dient U deze min. 5 werkdagen voorafgaand aan de gewenste
leverdatum te bestellen bij de fa. Geuze, per email aan edwin@geuzetransport.nl of per
telefoon 0166-658010 ( tijdens kantooruren). Indien door de vereniging niet voldaan wordt
aan bovenstaande dan gelden de volgende regels:
- Te laat besteld door vereniging kost € 25,- per voorval.
- Ter voorkoming van misverstanden is het beter om de benodigde extra boxen per e-mail te
bestellen.
Indien de vervoerder laat weten dat er boxen gelost moeten worden, dan dient er een
verenigingsfunctionaris aanwezig te zijn. De wagens staan dan immers al geladen met boxen.
3. Indien men niet voortijdig op de hoogte is dat er geen aanbod van duiven is dan dient het
volgende te gebeuren:
De verenigingen die als eerste voorkomen op de ophaalroute kunnen alsnog trachten de
vervoerder te bereiken met de onder 1 genoemde telefoonnummers.
Indien men de vervoerder niet kan bereiken dan dient een verenigingsfunctionaris de
ophaaldienst op te wachten en hem mededelen dat hij verder kan.
Opmerking: In dit geval zullen er mogelijk wel boxen worden gelost.
De verenigingen die niet als eerste voorkomen in de ophaalroute kunnen een vereniging bellen
die voor hen opgehaald wordt.
Indien dit niet lukt, dan dient een verenigingsfunctionaris de ophaaldienst op te wachten en hem
mede te delen dat hij verder kan. Opm.: Ook in dit geval worden er wel boxen gelost.
4. Verenigingen waar de vervoerder niemand aantreft en verder geen informatie van heeft,
ontvangen wordt een boete opgelegd van € 25,- per voorval.
5. Alle mededelingen en verzoeken welke afgegeven worden aan de chauffeurs van de ophaaldienst
worden niet gehonoreerd. Hier dient u de bekende kanalen voor te gebruiken.
6. Indien erop verzoek van de vereniging extra boxen afgeleverd dienen te worden welke niet
afgeleverd kunnen worden door de normale ophaaldienst, dan zullen de kosten hiervoor in
rekening gebracht worden bij betreffende vereniging.

MANDENLIJSTEN :
Op nationale/sectorale vluchten dienen alle duiven op de mandenlijst vermeld te worden, tenzij
de organisatie anders voorschrijft.
De mandenlijst dient op de voorgeschreven wijze conform art. 51 Wedvluchtreglement NPO, in de
box bevestigd te worden danwel linksvoor onder het bodemkarton in de box. Dus altijd aan de
linkervoorzijde van de box !.
Art. 51 Wedvluchtreglement NPO:
1. Voor iedere wedvlucht kan de wedvluchtorganiserende instantie (Afdeling of N.P.O)
voorschrijven dat aan de binnenzijde van de manden een mandenlijst wordt bevestigd, waarop het
jaartal en de nummers van de vaste voetringen en, voor zover van toepassing, de gummiring(en)
van alle zich in de manden bevindende duiven worden vermeld. Bij gebruik van een elektronisch
constateersysteem wordt de letter E vermeld.
2. Bij deelname aan een nationale/sectorale wedvlucht worden de manden waarin zich de
deelnemende duiven bevinden, van een door Bestuur afdeling voorgeschreven label voorzien, die
conform instructie bestuur afdeling op een duidelijk zichtbare plaats wordt aangebracht, zodat
deze manden bij het verzamelen op eenvoudige wijze kunnen worden gevonden. (Zie bladzijde 5
van dit infoboek)
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3. Het invullen van de mandenlijsten voor nationale/sectorale wedvluchten gebeurt volgens de door
Bestuur N.P.O. te verstrekken voorschriften.
4. De in het eerste en derde lid van dit artikel bedoelde mandenlijsten en bij lid 2 de bedoelde
labels, worden via Bestuur Afdeling betrokken.
5. Op de niet nationale/sectorale dagfond- en midfond jonge duivenvluchten hoeven dus geen
mandenlijsten te worden geschreven !

ZEEUWS OPLEERPROGRAMMA 2015
inkorven
VLC Station
di. 14-06
T24
Oudenaarde
di. 21-06
T25
Oudenaarde
di. 05-07
T27
Oudenaarde
di. 12-07
T28
Oudenaarde
di.. 26-07
T30
Oudenaarde
ma. 01-08
T31
Oudenaarde

lossingsdatum
wo. 15-06
wo. 22-06
wo. 06-07
wo. 13-07
wo. 27-07
di. 02-08

LOSSINGSTIJDEN OPLEERVLUCHTEN:
In april vanaf 09.00 uur, daarna in principe vanaf 08.00 uur. Indien de weersomstandigheden dit
nodig maken kan er vroeger gelost worden. Dit ter beoordeling van de lossingscoördinator.
De duiven worden per groep gelost met een tussenpauze van minimaal 10 minuten. Indien nodig
wordt een grotere tussenpauze genomen. Als de lossingcoördinator dit vanwege het weer
noodzakelijk acht, kan hij alles tegelijk lossen. Ook is hij bevoegd om de aangegeven volgorde te
wijzigen, indien de omstandigheden dit vragen.
Lossingberichten opleervluchten: SBS teletekst pagina 861.
TRAININGSDUIVEN
Tegelijk met de wedvluchten wordt op een aantal vluchten tevens een trainingsvlucht gehouden van
hetzelfde station. Op het wedvluchtschema aangegeven met Tr. Op alle vitesse-, midfond en dagfond
vluchten mogen trainingsduiven worden meegegeven. Uitzondering hierop zijn de Nationale /
sectorale vluchten. Een combinatie van deels trainingsduiven en wedstrijdduiven is mogelijk en geldt
voor alle vluchten waarop trainingsduiven ingemand kunnen worden. De trainingsduiven niet over
het elektronisch inkorfsysteem halen. Trainingsduiven dienen vermeld te staan op de hoklijsten en
entlijsten. Hierop kan gecontroleerd worden.
AFREKENEN TRAININGSDUIVEN
In het programma Winver dient op het scherm “Inkorfstaat toevoegen” het totaal aantal ingekorfde
duiven aangegeven te worden. Op het scherm “Inkorflijsten” dient in kolom 1 het aantal prijsduiven aangegeven te worden. Dit ingeval een liefhebber zowel prijs- als trainingsduiven inkorft.
Indien een liefhebber enkel trainingsduiven inkorft kan het totaal aantal ingekorfde duiven aangegeven worden
op het scherm “Inkorfstaat toevoegen” en aanvinken dat het trainingsduiven betreft.
ELEKTRONISCH INKORVEN:
Nadat gegevens van de prijsduiven zijn ingelezen middels Autokon of Venira kan men in Winver door het
aanklikken van correcties (pennetje) op het scherm “Inkorflijsten” het totaal aantal ingekorfde duiven per
deelnemer aanpassen. Trainingsduiven niet d.m.v. elektronische systemen inlezen.
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AANTAL DUIVEN PER BOX:
Oude duiven 1 nacht mand: 30 duiven per box; Oude duiven 2 nachten mand: 27 duiven per box
Marathonvluchten::24 duiven per box, Jonge duiven: 27 duiven per box, Opleer: 25 duiven per box
Indien er op eigen gelegenheid minder dan het voorgeschreven aantal duiven in de boxen worden
gedaan, kunnen deze aangevuld worden met duiven uit restboxen van een andere vereniging. Hiervan
zijn uitgezonderd de maximaal 3 te gebruiken restboxen per inkorving. I.v.m. de
weersomstandigheden kan bestuur afdeling bepalen dat er minder duiven per box ingekorfd mogen
worden. U wordt hiervan uiterlijk om 17.00 op de inkorvingsdag op de hoogte gebracht.

OPHAALGELEIDEBRIEF:
Voor alle vluchten, zowel opleer- als wedvluchten, dient na het inkorven een volledig ingevulde en
ondertekende ophaalgeleidebrief aan de vervoerder te worden meegegeven. Ophaalgeleidebrief aan te
maken middels het rekenprogramma Winver. Deze uiterlijk om 22.30 inzenden middels het Dbestand op de dag van inkorving.
HET VERZENDKLAAR MAKEN VAN DE BOXEN:
Op alle wed- en trainingsvluchten (m.u.v. de marathonvluchten) dient U de juiste kleur
afdelingslabel te gebruiken. Samenspel 1 = Groen, samenspel 2 = Bruin, samenspel 3 = Blauw,
samenspel 4 = Paars, samenspel 5 = Geel, samenspel 6 = Wit en samenspel 7 = Roze. Voor de
Marathonvluchten dienen uitsluitend de Nationale Labels te worden gebruikt om verwarring met
boxen van de trainingsvluchten te voorkomen.
Aan alle boxen dient u aan de rechtervoorzijde een label te bevestigen (uiterst rechts naast de schuifdeur) met daarop het verenigingsnummer, de naam en plaats van de vereniging, wedvlucht en datum.
Alle verenigingen zijn verantwoordelijk voor het op de juiste manier bevestigen van de labels. Alle
boxen dienen verzegeld te zijn (ook trainingsvluchten). Enkel door de afdeling geleverde labels
mogen hiervoor gebruikt worden. Restlabels aan een apart touwtje bevestigen
Defecte boxen welke retour gegeven worden met de vervoerder, dienen voorzien te zijn van een label
met opschrift “ DEFECT” en het verenigingsnummer. Niet vergeten het aantal aan te geven op de
geleidebrief in Winver.
RESTBOXEN:

Aan alle boxen met een restant duiven dient u aan de rechtervoor- en linkerachterzijde een oranje
label te bevestigen. Hierop het aantal duiven vermelden en of het weduwnaars, nestdoffers of
duivinnen zijn (doorhalen wat niet van toepassing is). Tevens verenigingsnummer, plaats, wedvlucht
en datum vermelden. Ook aan deze boxen een gekleurde label (afhankelijk in welk samenspel u
speelt) bevestigen. Bij restboxen bevestigt u dus twee labels aan de voorzijde en één (oranje) aan de
achterzijde. Maximaal 3 restboxen per vereniging per vlucht. Probeer zoveel mogelijk restboxen te
voorkomen door kleine resten over de volle manden te verdelen, m.u.v. de nationale/sectorale
vluchten. Eén of twee duiven extra in de mand is geen probleem.
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BESTUUR AFDELING Zeeland '96
Voorzitter:

M.J.Laban (Rinus)
Meanderlaan 14, 4691 LJ Tholen
tel: 0166-604595
e-mail: mjlaban@zeelandnet.nl

Secretaris:

W.J.Huige (Willy)
Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN Middelburg
Tel. nr. 0118-616876
e-mail: secretariaatzeeland96@hotmail.com
of wilhuige@zeelandnet.nl

Penningmeester:

J.W.Kristelijn (Joop)
Elkerzeeseweg 45b, 4322 NA Scharendijke
tel: 06-51068415
e-mail: info@joop-kristelijn.nl
IBAN nr. NL53 RABO 0157 524 094 t.n.v. Afdeling "Zeeland '96"

2e penningmeester:

J.J. Bolier (Jan Jaap),
Molenweg 25, 4694 BD Scherpenisse
tel: 0166-662161
e-mail: jjbolier@zeelandnet.nl

2e voorzitter:

A.Thijs (Adrie)
Polenlaan 2, 4566 AL Heikant
tel: 0114-315753
email: adrithijs@zeelandnet.nl

2e secretaris:

vacature

Commissaris

L.J. Hengst (Lourens Jan)
Prelaatweg 71, 4363 ND Aagtekerke
Tel: 0118-582871 / 06-54933808
e-mail: ljhengst@zeelandnet.nl

Commissaris

A.S.van Hoeve (Ab)
Spuiweg 35, 4538 PP Terneuzen
Tel:0115-612981
e-mail: 4538pp35@hetnet.nl

Commissaris

A.Dusarduijn (Aimé)
Handboogstraat 54, 4515 CW IJzendijke
Tel. 0117-301787
e-mail: aimedus@zeelandnet.nl

Bij voorkeur de bestuursleden niet bellen tussen 17.00 en 19.00 uur en ook liever niet op zondag.

Ledenadministratie Zeeland ‘96
De ledenadministratie wordt verzorgd door dhr. G.v. Boven.
Tel. 0118-637802 of gercadami@zeelandnet.nl
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Ereleden Afdeling Zeeland '96

P. Ridderhof, De Capellerie 13, 4401 DZ Yerseke
M. Buijsse, Schorpioen 1, 4501 HA Oostburg
M.J. Laban, Meanderlaan 14, 4691 LJ Tholen
L. Breepoel, Dr. Leenhoutsstraat 9, 4542 AB Hoek
G.C. van Boven, Walcherseweg 226, 4334 NB Middelburg
M. Oudeman, Schuttershof 1, 4421 GT, Kapelle
P.M.Provoost, Stijn Streuvelstraat 13, 4561 NP Hulst
J.P.de Lijzer, Weststraat 25, 4527 BR Aardenburg
M.I.Ars, Burg.Lewestraat 32, 4456 AH Lewedorp

Leden van verdienste Afdeling Zeeland '96
S. Hoekman, Thorbeckelaan 56, 4463 VB, Goes
C. Rijk, Zandkreekstraat 19, 4456 AL Lewedorp
P. Glas, v/d Biltlaan 21, 4421 BB Kapelle.
A.Scheele, Ferlemanstraat 11, 4535 JB Terneuzen

COMMISSIES
ONDERSTEUNINGSCOMMISSIE:
Willy Huige, Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN Middelburg. Tel: 0118-616876 (secr.)
wilhuige@zeelandnet.nl, (Samenspel 4 en 7)
Leen Knop, Sint Joostdijk 10, 4307 AT Oosterland. Tel: 0111–641468
adrieknop@gmail.com, (Samenspel 5 en 6)
Theo de Graaff, Secr. Rijstenbilstr. 3, 4698 CA Oud-Vossemeer. Tel: 0166–672841,

jopiedegraaff@zeelandnet.nl. (Samenspel 6)
Jan de Jonge, Ds. Raamshof 47, 4542 AZ Hoek. Tel: 0115–441604
dejongej@zeelandnet.nl, (Samenspel 2)
Paul de Poorter, Sasweg 6, 4571 SC AXEL. Tel: 0115–564259
poorterp@zeelandnet.nl, (Samenspel 2)
Henry Mookhoek jr., Ph. van Kleefstraat 6, 4511 CE Breskens. Tel: 06-42343818
henrym@zeelandnet.nl (Samenspel 1)
Peter Thijs, Van Ceulenplein 3, 4561 LB Hulst. Tel. 0114-851805.
pthijs@zeelandnet.nl, (Samenspel 3)
Contactpersoon namens het bestuur: W.J.Huige

Lossingscoördinator:
Adrie Thijs, 0114-315753 of adrithijs@zeelandnet.nl
Adviseurs
Regule van Eetvelt, Leo Breepoel, Leen Knop, Kees Niemeijer, Ko Dommisse
Lossingsadviezen door IWB van het NPO
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EVENEMENTENCOMMISSIE:
Marcel Buijsse, Schorpioen 1, 4501 HA Oostburg, Tel. 0117- 453048, voorzitter,
e-mail: mpbuijsse@zeelandnet.nl
Jaap Scheele, Ferlemanstraat 11, 4535 JB Terneuzen. Tel: 0115-620069,
e-mail: jascheele@zeelandnet.nl
Henk Zegers, Visartstraat 49, 4541 BA Sluiskil. Tel: 0115 – 472284,
e-mail: hzegers@zeelandnet.nl
Frederik Dekker, Mr. F.J. Haarmanweg 10, 4538 AR Terneuzen. Tel. 0115-612367,
of 06-55953460, e-mail: dekker-duiven@hotmail.com
Ronald Traas, Veersemeerstraat 5, 4456 AX Lewedorp. Tel.06-36328151
e-mail: ronaldtraas82@gmail.com
Namens bestuur: Joop Kristelijn,.tel.06-51068415 of email: info@joop-kristelijn.nl

JEUGDCOMMISSIE:
Erik Kint, Cloosterstraat 76, 4587 CE, Kloosterzande, tel. 06-51021066,
e-mail: ekint76@planet.nl. Voorzitter
Karin van Gils-Wielemaker, Grote Abeele 42, 4388 VW Oost Souburg. Tel: 0118-618417, secr.
Claudia Korstanje, Breitnerstraat 21, 4462 SK Goes. Tel. 06-38302979
Sandra van Iwaarden, Ganshoekweg 9,4421 JL Biezelinge. Tel. 0113-502946
Frederik Dekker, Mr. F.J. Haarmanweg 10, 4538 AR Terneuzen. Tel. 0115-612367, of 06-55953460
e-mail: dekker-duiven@hotmail.com

Namens bestuur: Jan Jaap Bolier, 0166-662161 of jjbolier@zeelandnet.nl

VERTEGENWOORDIGERS AFD. ZEELAND '96
Fondclub Zuid Nederland (Gouden Ringen)
Leo Breepoel, Dr. Leenhoutsstraat 9, 4542 AB Hoek. Tel: 0115 – 441977
Paul Ridderhof, De Capellerie 13, 4401 DZ Yerseke. Tel: 0113 – 571847
Ko de Ridder, Langstraat 26, 4341 EE, Arnemuiden. Tel. 0118-601489
Site van de Fondclub Zuid Nederland is: www.f-z-n.com
Fondclub Brabant Zeeland
Jan Verwijs, Achterstraat 10, 4675 BW St. Philipsland 0167-572348
Site van de Fondclub FBZ is: www.brabantzeeland.nl
NPO KIESMAN:
Kiesman: Rinus Laban, 0166-604595 of mjlaban@zeelandnet.nl
Reserve kiesman: Joop Kristelijn, 06-51068415 of info@joop-kristelijn.nl

REKENAAR:
Ook dit jaar wordt de vervaardiging van de uitslag, de berekening van de Zeeuwse en Nationale
kampioenschappen en de financiële afwerking verzorgd door COMPUCLUB .
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INDIENEN RECLAMES
Reclames op de uitslagen en (tussen)standen kampioenschappen dienen via de
verenigingscontactpersoon en uitsluitend op het daarvoor bestemde formulier en voorzien van de
nodige bewijsstukken per post tot uiterlijk 10 dagen na de dag van lossing, te worden doorgegeven
aan de afdelingscontactpersoon. Posten uiterlijk voor de laatste buslichting op dinsdag en adresseren
aan:

Henry Mookhoek

Ph. van Kleefstraat 6, 4511 CE Breskens.
Tel: 06-42343818
henrym@zeelandnet.nl
Dus geen reclames meesturen met andere bescheiden. Deze kunnen niet in behandeling worden
genomen. Reclames rechtstreeks gemeld aan Compuclub, worden niet in behandeling genomen.

Reclames op poules en uitbetalingen: J.W.Kristelijn, 0651068415 of info@joop-kristelijn.nl
VERZENDEN VAN DE BESCHEIDEN:
Op de dag der inkorving:
Per email verzenden:
Ook dit seizoen moeten alle verenigingen de inkorfbescheiden D(ata)-bestand elektronisch
aanleveren aan Compuclub. Een en ander conform de regelgeving van het NPO. Vergeet niet om
ook alle ringnummers van de wedstrijdduiven in het D-bestand in te brengen.
De inkorfbescheiden dienen op de dag van inmanden om uiterlijk 22.30 ingezonden te zijn aan
Compuclub. Dit vanwege het feit dat ook de ophaalgeleidebrief hiervan deel uitmaakt, en deze
informatie nodig is voor de belading van het duiventransport. Indien een vereniging niet aan
deze verplichting voldoet worden de deelnemende leden niet in de Afdelings- en/of
Samenspel uitslag opgenomen. Een vereniging die problemen heeft met het elektronisch
versturen van de inkorfbescheiden dient dit vóór het genoemde tijdstip telefonisch of per email te
melden bij een bestuurslid van de afdeling. De betreffende vereniging dient van de
inkorfbescheiden een kopie van het inkorfbestand te maken en krijgt van dit bestuurslid te horen
waar het betreffende bestand naar toe gemaild kan worden. Een vereniging die aan deze
voorwaarden voldoet zal wel in de uitslag opgenomen worden. Verenigingen die enkel een D- of
W-bestand of beide niet tijdig insturen zonder bericht, worden niet opgenomen in de betreffende
uitslag. Let ook op of het correcte bestand is ontvangen door de Compuclub middels de
ontvangstbevestiging.
Met de vervoerder meegeven op de avond van inkorving:
a. De pouleverzamelstaten van alle niveaus waarvoor is ingekorfd meegeven met de vervoerder in de
daarvoor bestemde voorbedrukte bruine enveloppe. Ook het rechter gedeelte van het vierde (groene)
blad van alle handgeschreven poulebrieven of en een origineel getekende print inkorfstaat en
poulestaat van alle elektronisch ingekorfde duiven meegeven met de vervoerder in de daarvoor
bestemde voorbedrukte bruine enveloppe
b. Een getekend exemplaar van de ophaalgeleidebrief meegeven met de vervoerder.
Let op:. De ophaalgeleidebrief niet bij de verzamelstaten in de enveloppe doen!!!!!
Indien de mee te geven bescheiden van de vereniging niet gereed zijn bij het arriveren van de
ophaaldienst, enkel een ingevulde en ondertekende Ophaalgeleidebrief meegeven met de duiven. De
chauffeur niet laten wachten totdat de problemen verholpen zijn !! Bescheiden dienen dan op andere
wijze tijdig bij een afdelingsbestuurder bezorgd te worden na overleg.
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Na het lichten der klokken:
De verenigingen die ingekorfd hebben voor concoursen dienen op de dag van afsluiting van het
concours om uiterlijk 24.00 uur de aankomst gegevens elektronisch ingestuurd te hebben middels een
W-bestand. (WVR art. 19 lid 6).
Indien door het verloop van de vlucht het afslaan en lichten van de klokken niet vóór 21.00 kan
geschieden dienen de W-bestanden uiterlijk om 12.00 van de volgende dag te zijn ingezonden.
Verenigingen die om principiële redenen geen klokken lichten op zondag dienen voor aanvang van
het vliegseizoen hiervoor dispensatie aan te vragen bij het afdelingssecretariaat.

Bij de eerst volgende ophaalronde aan de vervoerder meegeven:
- Het voorste (witte) blad van alle handgeschreven poulebrieven of een print poulestaat en
aankomstlijst van de elektronisch geklokte duiven van alle deelnemers aan het verenigingsspel,
samenspel en/of afdelingsconcours;
- een ondertekende print van de ophaalgeleidebrief;
- Een nieuwe print van de poulestaten na uitlezen van alle systemen.
Deze formulieren a.u.b. op volgorde van lidnummer sorteren en per liefhebber aan elkaar geniet.
Hiervoor per wedvlucht de grote witte enveloppe gebruiken, dus geen twee vluchten in één
enveloppe.
Indien er leden uit een andere vereniging bij u inkorven dient u in het rekenprogramma de
“samenspel module” of “N” te gebruiken.
TRAININGSVLUCHTEN (T**)
Ook voor de trainingsvluchten (vluchtcode “T “) dienen de gegevens naar Compuclub verzonden
te worden, uitsluitend een D-bestand. Dit i.v.m. het aanmaken en printen van de
ophaalgeleidebrief. Alle ingemande trainingsduiven mogen worden ingevoerd in Winver onder
het lidnummer ****-8888. Let op, dit geldt uitsluitend voor de trainingsvluchten !
POULEBRIEF:
De afdeling werkt met dezelfde poulebrief als in voorgaande jaren waarop verenigings, afdelings- en
samenspel mogelijk is. Ook kunt u op deze poulebrief nationaal meespelen.
Deze poulebrief wordt geleverd in vijfvoud op doordruk papier. Zorg ervoor dat ook het vijfde blad
leesbaar is. Gebruik schrijfgerei met een harde punt. Geen viltstiften of iets dergelijks.
Vul alle gevraagde gegevens duidelijk in. Op de poulebrief aangeven met welk type klok(ken) de
liefhebber speelt.
Niveau 1 (kolom 1) is voor de vereniging
Niveau 2 (kolom 2) is voor het samenspel
Niveau 3 (kolom 3) is voor de afdeling
Niveau 9 (kolom 9) is voor het nationale spel
Niveau 10 (kolom 10) is voor het internationale spel.
De kolommen 4, 5 en 6 kunt u gebruiken voor eventuele andere spelvormen. Kolom 8 wordt in onze
afdeling niet gebruikt. Als afrekenstrook kan het rechter gedeelte van het laatste (gele) blad worden
gebruikt. Na het lichten der klokken kan dan het linkergedeelte van het gele blad aan de liefhebber
worden meegegeven.
Het derde (blauwe) blad is, waar nodig,bestemd voor de verenigingsrekenaar.
Het eerste (witte) blad moet te allen tijde naar de afdeling worden opgestuurd als er niet nationaal
wordt gespeeld (bij de volgende ophaalronde met de vervoerder meegeven in de witte enveloppe en
niet bij de verzamelstaten voegen).
Vermeld te allen tijde de laatste 2 cijfers van het jaartal op de poulebrief. Indien geen jaartal wordt
vermeld wordt automatisch aangenomen dat de duif een jaarling is. Bij de jonge duiven ook de
laatste 2 cijfers van het jaartal vermelden. Op het niet invullen van een jaartal zijn geen reclames
mogelijk.
Infoboek Zeeland ’96 2015

10

SAMENSPEL-INDELING:
Op alle vluchten zal er in de 7 samenspelen geconcourst worden.
Samenspel 1 = West Zeeuws-Vlaanderen
Samenspel 2 = Midden Zeeuws-Vlaanderen
Samenspel 3 = Oost Zeeuws-Vlaanderen
Samenspel 4 = West Zuid-Beveland + Noord-Beveland
Samenspel 5 = Oost Zuid-Beveland
Samenspel 6 = Tholen, St. Philipsland en Schouwen-Duiveland
Samenspel 7 = Walcheren
DEELNAME AAN SAMENSPEL/AFDELINGSCONCOURS
Liefhebbers die intekenen voor een concours op het niveau 1 van het ECS of poulebrief worden
automatisch geplaatst voor deelname aan niveau 2 en, waar nodig, niveau 3.
Vult een liefhebber niets in bij niveau 2 of 3 dan wordt aangenomen dat hij wenst deel te nemen
met alle duiven die zijn gezet op niveau 1. Wenst een liefhebber deel te nemen op niveau 2 en/of 3
met minder duiven dan zijn gezet op niveau 1, dan dient dit aantal aangegeven te worden op het
betreffende niveau. Wenst een liefhebber niet deel te nemen aan niveau 2 en/of 3 , dan dient dit
voorafgaand aan het vliegseizoen aangegeven te worden. De liefhebber kan dit aangeven per
vluchtonderdeel middels het opgavenformulier dat onder de verenigingen is verspreid
voorafgaand aan het seizoen.
UITSLAGEN:
Van het afdelingsconcours en het samenspelconcours worden per samenspel aparte uitslagen
vervaardigd. In de samenspeluitslag wordt het eerste blad prijswinnaars uit de andere samenspel en
opgenomen. Een abonnement op de uitslag omvat zowel de afdelingsuitslag als de samenspeluitslag
en aan het eind van het seizoen een kampioenschapboekje. Een losse uitslag omvat zowel de
afdelings- als samenspeluitslag.
Een abonnement op de uitslag kost € 56,- per seizoen. Voor aanvang van het seizoen kan men zich
via de verenigingssecretaris abonneren op de uitslag.
Losse uitslagen kosten € 2,20 per stuk. De uitslag is niet verplicht. Het kampioenschapsboekje kost €
4,- en kunt u na het seizoen bestellen..
De uitslagen worden door de ophaaldienst bij de vereniging bezorgd.
In de uitslagen is het binnenblad van het voorblad bestemd voor mededelingen van het bestuur of
verenigingen. Verenigingen dienen eventueel op te nemen mededelingen welke in groter verband
kenbaar gemaakt moeten worden aan te leveren bij de afdelingscontact persoon (H. Mookhoek).
Reclames op de uitslagen zullen vermeld worden in een van de volgende uitslagen.
Een verenigingsabonnement kost € 28,-, maar is niet verplicht.
INCASSO CONCOURSGELDEN:
Alle concoursgelden en overige door de vereniging aan de afdeling verschuldigde bedragen zullen via
automatische incasso via het rekenbureau worden verrekend. Ook de trainingsvluchten. Zorg voor
voldoende saldo op de giro- of bankrekening, dit voorkomt stagnatie in de afhandeling en veel extra
werkzaamheden voor de penningmeester. Storno’s worden met € 10,-- gestaffeld.
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OPHAALDIENST:
Op de website van de afdeling staan de ophaalschema’s vermeld voor de diverse spelonderdelen. De
vermelde tijden zijn streeftijden. De streeftijden dienen te worden nageleefd. Eventuele wijzigingen
worden tijdig doorgegeven.
Tenminste 15 minuten voor de aangegeven ophaaltijd moeten de boxen verzend gereed zijn en dienen
er minimaal drie personen behulpzaam te zijn bij het laden der duiven. De verenigingen waar de
duiven met de duiventrailer worden opgehaald dienen over een veilige steiger of iets dergelijks te
beschikken (± 1.75 m hoog) om de boxen voldoende hoog te kunnen laden. Het afdelingsbestuur kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens het laden van de boxen. De aanwijzingen
van de chauffeur dienen te worden opgevolgd. De chauffeur bepaalt de plaats van de boxen op de
wagen.
Bij verenigingen waar de ophaaldienst niet bij het lokaal kan komen, dienen zij de duiven aan te
voeren naar een plaats waar de ophaaldienst wel kan komen.
LOSSINGSBERICHTEN:
Via SBS6 teletekst pagina 861;
Op het antwoordapparaat van de afdeling (telefoonnummer 0115-691715);
Voor verdere actuele berichtgeving over de duivensport, lossingsberichten en officieuze
uitslagen Afdeling 1 (Zeeland ‘96) van de N.P.O. / Nationale/Sectorale concoursen en
internationale vluchten kunt u SBS Teletekst pagina 861 en 862 raadplegen.
De lossingtijden van de opleervluchten worden ook via SBS6 teletekst pagina 861 bekend
gemaakt.
Via de website van de afdeling Zeeland kunt U doorlinken naar de lossingssite waar informatie
geplaatst wordt welke betrekking heeft op de lossingen van de Zeeuwse vluchten.
MELDEN van DUIVEN op Nationale / Sectorale vluchten:
Verenigingen die niet zelfstandig inkorven mogen geen duiven melden !
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Op de Najaarsvergadering van 2013 is besloten dat alleen de nationale en sectorale
Marathonvluchten, Nationaal Chateauroux en de Derby der Junioren gemeld dienen te
worden bij door de NPO aangewezen meldadres. Dit volgens de regelgeving die de NPO
hiervoor hanteert. Let dus goed op de berichtgeving van de NPO, een en ander conform
wedvluchtreglement van de NPO, art 23 en 90.
Duiven die tijdens de neutralisatietijd worden geconstateerd moeten uiterlijk binnen 30 minuten
na afloop van de neutralisatietijd gemeld zijn. Er bestaat maar 1 methode bij de NPO voor het
berekenen van de neutralisatie.
Correspondentie over voorlopige uitslagen is niet mogelijk.
Correspondentie over voorlopige uitslagen op teletekst is niet mogelijk.
Verenigingen dienen erop toe te zien dat alle ledenmutaties verwerkt zijn in het ledenbestand
van de NPO.
De inkorfcentra zijn en blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ingestuurde
meldingen.
Mogelijk verkeerde meldingen dienen op verzoek van een afdelingsfunctionaris direct
gecorrigeerd te worden.
Verenigingen kunnen zelfstandig besluiten dat er voor bepaalde vluchten in hun vereniging wel
gemeld dienen te worden ( op verenigingsniveau)
Onderstaand een overzicht van de Nationale vluchten die gemeld dienen te worden:
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Losplaats

Vlucht
nummer

Datum
Lossing

Melden Sectoraal /
Nationaal

St. Vincent

A24

17 juni

Ja

Bordeaux

A25

24 juni

Ja

Dax

A27

8 juli

Ja

Chateauroux

E27

9 juli

Ja

Agen

A28

15 juli

Ja

Tarbes

A30

29 juli

Ja

Orleans

J34

27 aug.

Ja

TERUGKOMEN/OVERSTAAN:
Midweekse opleervluchten
Inkorfdag 08.00 informatie betreffende te verwachten weersomstandigheden op de vluchtlijn
Inkorfdag 12.00 advies Lossingscoördinator aan het afdelingsbestuur over al dan niet laten doorgaan
van de opleervlucht of uitstel. Indien geen bijzonderheden, dan gaat opleervlucht door op voorziene
datum en locaties.
Indien uitstel dan worden verenigingen (telefonisch) geïnformeerd door de afdelingbestuurs- leden in
betreffende Samenspel, per e-mail en bericht wordt op de website geplaatst, dit alles voor uiterlijk
15.00.
Op de lossingsdag informatie inwinnen over de te verwachten weersomstandigheden op vluchtlijn.
Indien geen bijzonderheden, dan gaan de lossingen van de opleervlucht door zoals voorzien. Indien de
weergesteldheid niet toelaat om te lossen, dan zullen de transporten om uiterlijk 14u00 terugkeren
naar de vervangende dichterbij gelegen lossinglocaties.
Deze zijn: Samenspel 1,2 en 3 op de parkeerstrook tegenover de Baeckermat in Westdorpe.
Samenspel 4 en 7 in Borssele. Samenspel 5 in Kruiningen en Samenspel 6 in St. Annaland.
Indien men als geplande losplaats Menen had voorzien, kan er gelost worden in Eede.
Lossingen per Samenspel blijven van toepassing
Lossingen op deze bovenstaande locaties mogen enkel geschieden onder toezicht en aanwijzing van
een vertegenwoordiger van het afdelingsbestuur of lossingscoördinator. Betreffende mensen worden
geïnformeerd door de lossingcoördinator.
Indien de weersgesteldheid het niet toelaat om op de vervangende losplaatsen te lossen, dan gaat het
gehele konvooi terug naar St. Annaland. Uiterste lostijd aldaar is 17.00.
De lossingscoördinator zal trachten vast te stellen (in overleg met adviseurs en bestuursleden) of er
mogelijkheden zijn om de volgende dag wel te lossen op de voorziene losplaatsen.
Afhankelijk van deze beslissing worden de verenigingen geïnformeerd door de afdelings
bestuursleden over de vervolg stappen. Bij wijzigingen van de geplande reis- en rusttijden zal er
overleg zijn met fa. Geuze door het afdelingsbestuur.
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Vitesse afstanden:
De duiven blijven overstaan tot de volgende dag, als ook na onderzoek blijkt dat ook op een korter bij
gelegen afstand niet gelost kan worden door slechte weersomstandigheden .
Als ook de volgende dag (zondag ) blijkt dat er op het programma staande losplaats niet gelost kan
worden, komen de duiven terug naar een korter gelegen losplaats om daar alsnog gelost te worden.De
kortste losplaats is Menen of een vergelijkbare afstand voor een normaal concours met punten.
Is de losplaats dichterbij dan Menen of een vergelijkbare afstand dan kan er wel een
samenspelconcours gehouden worden maar zonder punten. Is de afstand korter dan Oudenaarde dan
wordt er geen samenspel concours gehouden.
Midfond afstanden:
De duiven blijven overstaan tot de volgende dag, als ook na onderzoek blijkt dat ook op een korter bij
gelegen afstand niet gelost kan worden door slechte weersomstandigheden.
Als ook de volgende dag (zondag) blijkt dat er op het programma staande losplaats niet gelost kan
worden komen de duiven terug naar een korter gelegen losplaats om daar alsnog gelost te worden,
met als kortste afstand Peronne voor een normaal concours dus met punten . De punten blijven gelden
voor het onderdeel waarvoor oorspronkelijk werd ingekorfd.
Is de afstand korter dan Peronne dan wordt er wel een samenspel concours gehouden maar zonder
punten. Worden de duiven in België gelost dan wordt er geen afdelings- of samenspel concours
gehouden. Wel mag u een verenigingsconcours houden.
Dagfondvluchten
De duiven blijven overstaan tot uiterlijk maandag op de geplande losplaats. Als ook op deze dag
blijkt dat er op het programma staande losplaats niet gelost kan worden, komen de duiven terug naar
een korter gelegen losplaats. Vanaf deze kortere losplaats kunnen dan de duiven op maandag gelost
worden, met als kortste afstand Gien of een vergelijkbaar station voor een normaal concours, dus met
punten.
De punten blijven gelden voor het onderdeel waarvoor oorspronkelijk werd ingekorfd.
Is de afstand korter dan Gien dan wordt er wel een Samenspel concours gehouden maar zonder
punten. Worden de duiven in België gelost dan wordt er geen Afdeling- of Samenspel concours
gehouden. Wel mag u natuurlijk een verenigingsconcours houden.
Wedstrijdvluchten
Indien we genoodzaakt zijn om bij wedstrijdvluchten terug te keren naar een kortere losplaats dan
aangeven bij de diverse vluchtgroepen, dan zal getracht worden te lossen in de omgeving van Gent.
Uitwijk mogelijkheid is de parkeerstrook tegenover de Baeckermat in Westdorpe .
Deze lossingen zullen niet per Samenspel plaatsvinden. Lossingen op deze vervangende losplaatsen
enkel en alleen op aanwijzing van de lossingcoördinator

ONTSMETTEN VAN DE BOXEN:
De duiven transportboxen, welke wekelijks bij alle Zeeuwse verenigingen afgeleverd worden, dienen
ontsmet te worden. Dit ter bestrijding van bacteriën, gisten en schimmels. Dit dient te gebeuren door
de ontvangende vereniging
Het te gebruiken ontsmettingsmiddel is verpakt in literflessen en voorzien van de benodigde
omschrijvingen en instructies. Gelieve deze zeer nauw gezet op te volgen.
Het ontsmettingsmiddel dient vooral aangebracht te worden in de hoeken, zijkanten en op de bodem
van de boxen. Gebruik van een rugspuit (voor de tuin) maakt het eenvoudig om het
ontsmettingsmiddel te verdelen in de boxen.
Infoboek Zeeland ’96 2015
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PROCEDURE NIET SPELEN OP ZONDAG
Ter voorkoming van veel extra werk en misverstanden dienen die liefhebbers welke onder geen
enkele voorwaarde wensen deel te nemen aan prijsconcoursen op zondag dit voor aanvang van het
vliegseizoen kenbaar te maken. Hiervoor is per vereniging een lijst beschikbaar die door de
betreffende liefhebbers ingevuld en ondertekend dient te worden. Deze lijst dient, uiterlijk tijdens
de voorjaarsvergadering van de afdeling te zijn ingeleverd bij: H. Mookhoek jr., Ph. van
Kleefstraat 6, 4511 CE Breskens. Tel: 06-42343818, henrym@zeelandnet.nl.
Deze liefhebbers worden, ingeval van een concours op zondag automatisch uit de uitslag
gehouden. Verenigingen dienen hiervoor dan niets te ondernemen. Liefhebbers die niet staan
vermeld op de ingeleverde lijst zullen worden opgenomen in de uitslag, ongeacht wat ze hebben
aangegeven op de poulebrief of in het ECS voor de betreffende vlucht.
Datumprijs
Datumprijs zal vervlogen worden op de datum van de dag van aankomst van de eerste duif. Dit is
dan bij zowel het verenigingsprogramma als het afdelingsrekenprogramma gelijk aan elkaar. Bij
de toekenning van de datumprijs zal na passeren van de laatste dag van de maand het
rekenprogramma niet terug gaan naar de eerste dag van de betreffende maand, maar er zal verder
gegaan worden tot de eerstvolgende getekende voor de datumprijs gevonden wordt. Dit betekent
dat de datum prijs kan worden toegekend aan bijvoorbeeld de 37ste prijs.

Afdelingspoulen (kolom 3) Regel 1 tot en met 16 gelijk als samenspel
17
serie 2 aang.
18
serie 3 aang.
19
serie 4 aang.
20
serie 2 oa.
21
hoofdprijs
22 + 23 + 24 reserve
25
Reserve

50 per serie
50 per serie
50 per serie
25 per duif
100 per duif

€ 50,--; 25,--; 12,50; 5,-- + rest
€ 25,--; 10,--; 7,50; 2,50 + rest
€ 20,--; 10,--; 7,50; 2,50 + rest
€ 50,--; 25,--; 12,50; 5,-- + rest
€ 100,--; 12,50 + rest

Samenspel poulen (kolom 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

poulen
10
20
30
40
50
100
200
500
50
100
50
100
hwh

Infoboek Zeeland ’96 2015

inleg in euro centen
10 per duif
20 per duif
30 per duif
40 per duif
50 per duif
100 per duif
200 per duif
500 per duif
50 per duif
100 per duif
50 per duif
100 per duif
10 per duif

gaat af
1:4
1:4
1:4
1:4
1:4
1:4
1:4
1:4
1 : 10
1 : 10
1 : 25
1 : 25
in één keer af

Uitbetaling
€ 0,40
€ 0,80
€ 1,20
€ 1,60
€ 2,00
€ 4,00
€ 8,00
€ 20,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 12,50
€ 25,00
totale inleg
15

14
speciaal
15
speciaal
16
speciaal
17
serie 2 aang.
18
serie 3 aang.
19
serie 4 aang.
20
serie 2 oa.
21
hoofdprijs
22
datumprijs
23 + 24 Reserve
25
reserve

10 per duif
25 per duif
50 per duif
50 per serie
50 per serie
50 per serie
25 per duif
100 per duif
10 per duif

1 : 10
€ 1,00
1 : 10
€ 2,50
1 : 10
€ 5,00
€ 12,50; 10,--; 7,50; 2,50 + rest
€ 12,50; 10,--; 7,50; 2,50 + rest
€ 12,50; 10,--; 7,50; 2,50 + rest
€ 12,50; 10,--; 7,50; 2,50 + rest
€ 25,--; 5,-- + rest
in één keer af
totale inleg

KAMPIOENSCHAPPEN AFDELING EN SAMENSPEL
A.
In afdelingsverband wordt op de volgende vluchtonderdelen een hokkampioenschap vervlogen:
Midfond, Dagfond, Marathon en Jong Midfond.
Voor het Generale kampioenschap tellen tevens de onderdelen Vitesse, Jong Vitesse en Natoer
mee.
De punten voor de vitesse, jong vitesse en de natoer worden gehaald uit de samenspeluitslagen,
voor de overige onderdelen uit de afdelingsuitslagen.
Per vluchtonderdeel wordt er 1 aftrekvlucht gehanteerd. Als er 3 of minder vluchten op een
onderdeel vervlogen zijn wordt er geen aftrekvlucht gehanteerd.
Op alle vluchten worden punten toegekend, ook als ze op zondag worden gespeeld.
Door het hanteren van de aftrekvluchten is niemand bij voorbaat uitgeschakeld voor een
kampioenschap.
Voor de duifkampioenschappen op bovengenoemde onderdelen worden op dezelfde wijze de
aftrekvluchten gehanteerd. Dit behoeven niet dezelfde vluchten te zijn die meetellen voor het
hokkampioenschap.
Voor het generaal duifkampioenschap (uitsluitend oude duiven) tellen alle betreffende onderdelen
van het vluchtprogramma en worden de resultaten per duif, behaald op elk onderdeel, samengeteld
en daarbij rekening houdend met de gehanteerde aftrekvluchten.
Ook hier geldt dat op de vitesse en de natoer punten uit de samenspeluitslag worden gehaald en voor
de overige vluchten uit de afdelingsuitslag.
B.

In samenspelverband wordt op alle vluchtonderdelen een hokkampioenschap vervlogen
Vitesse, Midfond, Dagfond, Marathon, Jong Vitesse, Jong Midfond en Natoer. Het Generale
kampioenschap is een optelsom van deze onderdelen rekening houdend met de daarbij
gehanteerde aftrekvluchten.
Per vluchtonderdeel wordt er 1 aftrekvlucht gehanteerd. Als er 3 of minder vluchten op een
onderdeel vervlogen zijn wordt er geen aftrekvlucht gehanteerd.

Op alle vluchten worden punten toegekend, ook als ze op zondag worden gespeeld.
Door het hanteren van de aftrekvluchten is niemand bij voorbaat uitgeschakeld voor een
kampioenschap.
Voor de duifkampioenschappen op bovengenoemde onderdelen worden op dezelfde wijze de
aftrekvluchten gehanteerd. Dit behoeven niet dezelfde vluchten te zijn als voor het
hokkampioenschap.
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Voor het generaal duifkampioenschap (uitsluitend oude duiven) tellen alle betreffende onderdelen
van het samenspel programma en worden de resultaten per duif, behaald op elk onderdeel,
samengeteld en daarbij rekening houdend met de gehanteerde aftrekvluchten. De punten worden
behaald in de samenspelconcoursen.
Bij het uit concours nemen van een liefhebber op één of meer vluchten opgelegd door een uitspraak
van het Tucht- en Geschillen College of het Beroepscollege NPO (vanwege frauduleuze handelingen,
het gebruik van oneigenlijke stoffen of anderszins), worden voor die liefhebber deze vluchten in
mindering gebracht op de voor de berekening van een kampioenschap in aanmerking komende
vluchten. Indien (een van) de betreffende vlucht(en) reeds als aftrekvlucht was meegenomen wordt
een andere vlucht als aftrekvlucht in mindering gebracht voor het betreffende kampioenschap. De
aftrekvlucht zal steeds die vlucht zijn waarop men het laagste aantal punten behaalde in vergelijking
met de wel meetellende vluchten.

TE VERVLIEGEN KAMPIOENSCHAPPEN:
In de afdeling: 3 hok- en 3 duifkampioenschappen per onderdeel en 5 generaal hok- en 5 generaal
duif- kampioenschappen. Puntentelling zoals is aangegeven onder A.
In de samenspelen: 3 hok- en 3 duifkampioenschappen per onderdeel en 3 generaal hok en 3
generaal duif-kampioenschappen. Puntentelling zoals is aangegeven onder B.

PUNTENTOEKENNING:
Het toekennen van punten op de wedvluchten is gelijk gesteld aan de door de NPO te hanteren wijze
van puntentoekenning vóór de wijziging in 2015 met een verfijning voor het onaangewezen
kampioenschap.
Voor alle kampioenschappen tellen de resultaten van:
Aangewezen duiven:
 het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste drie duiven van de inkorflijst (de
3 eerst getekenden). Dus worden alle 3 getekende duiven op tijd geklokt, dan worden de punten
van de eerste 2 geklokte getekende opgeteld en daarna door 2 gedeeld. Worden er 2 van de 3
getekenden geklokt, dan worden de punten van deze 2 duiven opgeteld en daarna door 2 gedeeld.
( Dit geldt ook als er maar twee duiven zijn ingekorfd). Wordt er maar 1 van de 3 duiven geklokt,
dan worden de door deze duif behaalde punten door 2 gedeeld. (Dit geldt ook als er maar 1 duif
werd ingekorfd).
Onaangewezen duiven:
a. Bij inkorven van 1 tot en met 10 duiven tellen de punten van de eerst geklokte duif voor
het onaangewezen kampioenschap.
b. Voor de liefhebbers die meer dan tien duiven meegeven geldt het volgende systeem: de
z.g. 1 op 10 verfijnde methode. Dit betekent in geval van deelname met 23 duiven dat
de punten als volgt berekend zullen worden:
Voor de eerste duif telt 10/23 van de gewonnen punten, voor de tweede duif telt ook
10/23 van de gewonnen punten en voor de derde duif telt 3/23 van de gewonnen punten.
Deze punten worden dan bij elkaar opgeteld.
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Liefhebber korft dezelfde 23 duiven in en zet alle duiven in het samenspel en afdeling
voor prijs. Het aantal te klokken duiven voor de punten is nu hetzelfde als bij het
huidige NPO Systeem ( bij 23 ingekorfde zijn dat er dus drie) echter de berekening is
anders.
Voorbeeld berekening nieuw systeem onaangewezen:
1e duif: 900 pnt : 23 (aantal duiven) = 39,13 pnt. x 10 (iedere 10 duiven is een 10 e
deel van het totale aantal) = 391,30 pnt. voor de 1 e duif dat verdiend wordt.
2e duif: 800 pnt : 23 = 34,78 x 10 = 347,82 pnt voor 2e duif
3e duif: 750 pnt : 23 = 32,60 x 3 (= het oneven deel van 23) = 97,82 pnt voor de 3 e duif
Totaal punten 391,30 + 347,82 + 97,82 = 836,94 punten onaangewezen
Wanneer bij het vereiste aantal eerstgeklokte duiven één van de getekende/aangewezen duiven
is, dan telt het resultaat van deze duif ook als eerstgeklokte.
Op de uitslag wordt in de afdeling en samenspel begonnen met 1000 punten (aftrekgetal 1000
gedeeld door aantal prijzen).

De vlucht met de minste punten onaangewezen en aangewezen bij elkaar opgeteld is de
aftrekvlucht. Dit geldt voor elke categorie.

DE PRIJSUITREIKING voor seizoen 2016 :
- De prijzen behorende bij de afdelingskampioenschappen worden op de manifestatie uitgereikt.
Deze wordt gehouden op zaterdag 26 november 2016 in de “Jeugdhoeve” te s’Heerenhoek.
- Zaterdag 14 januari 2017 worden de jeugdleden gehuldigd, tijdens de Zeeuwse jeugddag.
Deze zal plaatsvinden in Middelburg bij PV de Combinatie..
De jeugd van samenspel 3 heeft nog een extra prijsuitreiking op 9 oktober 2016 in Heikant
- Op vrijdag 3 juni zal PV De Vrede in Sas van Gent een receptie houden voor haar 125-jarig
bestaan.
- De prijzen behorende bij de samenspelkampioenschappen zullen op een door een vereniging
of commissie uit de samenspelen zelf te organiseren prijsuitreiking of kampioenendag worden
uitgereikt.
Samenspel 1 + 7 Zaterdag ?? februari 2017 bij de Voorwaarts in Arnemuiden
Samenspel 2
Vrijdag ?? januari 2017 in ??
Samenspel 3:
Zaterdag 11 maart 2017 in ’t Heike te Heikant
Samenspel 4:
Zaterdag 12 november 2016 in de Zandlôôper te Lewedorp
Samenspel 5
Zaterdag ?? november 2016 bij DC Nishoek te Kruiningen
Samenspel 6
Zaterdag ?? januari 2017 in de Meulvliet te Tholen
AFDELINGS JEUGDKAMPIOENSCHAP
Ook dit seizoen wordt er weer een jeugdkampioenschap vervlogen.
Aan deze competitie mogen deelnemen:
- Jeugdleden vanaf het jaar dat ze 7 jaar worden.
- Jeugdleden die op 1 januari 2016 de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt.
- Jeugdleden die zelfstandig spelen en jeugdleden die in combinatie spelen met een senior lid.
- Bij aanvraag van dispensatie wat betreft minimum of maximum leeftijd, wordt het NPO
reglement gevolgd.
Het kampioenschap gaat er als volgt uitzien: Voor elk jeugdlid geldt, dat de eerste tien
getekenden van de poulelijst meetellen voor de verschillende kampioenschappen. De punten
worden gehaald uit de Afdelings jeugduitslagen. Afdelings jeugduitslagen worden enkel bij
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gezamenlijke lossingen gemaakt.
We hanteren 1:3 voor de bepaling van het aantal prijzen.
De volgende kampioenschappen worden vervlogen:
- Vitesse oud, Midfond oud, Dagfond, Marathon, Vitesse jong, Midfond jong en Natoer;
- Van deze vluchten tellen per categorie de drie beste Afdelings jeugdvluchten van het
jeugdlid mee voor het kampioenschap.
- Daarnaast is er ook een Generaal kampioenschap. Het Generaal duifkampioenschap wordt
vervlogen over alle Afdelings jeugdvluchten
Per categorie wordt een hokkampioenschap en een duifkampioenschap vervlogen.
De eerste helft van het aantal deelnemers aan een hokkampioenschap wordt gehuldigd, dit varieert
dus per onderdeel. Bij de duifkampioenschappen worden de nummers 1 t/m 3 gehuldigd.. Per hok- of
duifkampioenschap kan maximaal 1 prijs gewonnen worden. Van elke Afdelings vlucht wordt een
aparte Afdelings jeugduitslag gepubliceerd. Let op ! Als je mee wilt doen met de
jeugdkampioenschappen en in de jeugduitslag opgenomen wil worden, is het wel noodzakelijk om je
duiven op niveau 2 te laten klasseren, Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met Karin van Gils-Wielemaker, tel nr: 0118-618417
of via de email: karin78@zeelandnet.nl
Voor wat betreft de Nationale Jeugdkampioenschappen, zie de website van de NPO

NATIONALE INKORFCENTRA:
Voor deelname aan de marathonvluchten (A) kan men inkorven bij een van onderstaande
verenigingen. Dit zijn tevens de nationale inkorfcentra (NIC)
1804 Arnemuiden
1810 Lewedorp
1816 Goes
1826 Hulst
1832 Westkapelle
1835 Middelburg
1837 Breskens *
1842 Oostburg *
1850 Kruiningen
1853 Sas van Gent
1862 Zaamslag
1863 Oud-Vossemeer
1870 Zierikzee
1872 St. Philipsland.
* Breskens A24, A27 en A30, Oostburg A25 en A28
Voor deelname aan de opleervluchten (T) kan men inkorven bij de volgende verenigingen:
1804 Arnemuiden
1810 Lewedorp
1813 Nieuwerkerk
1816 Goes
1828 Heikant
1829 Kapelle
1832 Westkapelle
1835 Middelburg
1837 Breskens *
1842 Oostburg *
1850 Kruiningen
1853 Sas van Gent
1862 Zaamslag
1863 O-Vossemeer
1864 Scherpenisse** 1870 Zierikzee
* Breskens T24, T27 en T30, Oostburg T25, T28 en T31. ** alleen T31
T13 wordt bij alle verenigingen opgehaald.

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2016:
Het NPO organiseert de nationale kampioenschappen. In de duivenbladen en op de website van de
NPO worden de spelregels t.z.t. bekend gemaakt. Op de website van de afdeling staan per onderdeel
de vluchten welke hiervoor door de afdeling zijn aangewezen.
Deelname aan de nationale kampioenschappen is voor ieder N.P.O.-lid gratis.
CONCOURSBESCHEIDEN:
De bestelling en uitgifte van alle concoursbescheiden loopt via het afdelingssecretariaat, uitsluitend
door het nabestellingsformulier te mailen naar secretariaatzeeland96@hotmail.com. Doe dit
minimaal 14 dagen voor u het betreffende wilt gebruiken. Indien mogelijk worden deze bestellingen
met de vervoerder meegegeven. Is dit niet mogelijk dan komen de portokosten voor uw rekening.
Voor nabestellingen geldt: Zo lang de voorraad strekt. De nationale bescheiden lopen via het
bestelformulier NPO dat U t.z.t. krijgt toegestuurd.
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DAGFOND INKORFCENTRA:
De verenigingen die niet in onderstaande lijst voorkomen mogen op de dagfondvluchten niet
zelfstandig inkorven. De leden dienen dus in te korven bij een in onderstaande lijst genoemde
vereniging. De Dagfond inkorfcentra zijn ook de Inkorfcentra voor de Nationale vlucht vanuit
Chateauroux (E27) en de Sectorvlucht Jonge duiven vanuit Orleans (J34) tenzij anders vermeld..

1804 De Voorwaarts Arnemuiden
1807 De Vriendenkring 's-Heerenhoek
1813 Duiveland Nieuwerkerk
1822 De Snelle Duif Clinge
1828 De Postduif Heikant
1832 De Zwaluw Westkapelle
1834 Zeelandia Middelburg ***
1837 Nog Sneller Breskens
1843 E.D.B. Schoondijke
1850 Duivencentrum Nishoek
1859 Sluiskilse Reisduif Sluiskil
1862 Voorwaarts Zaamslag**
1864 De Reisduif Scherpenisse
1870 De Gevleugelde Vrienden Zierikzee **

1805 De Verwachting Axel
1810 De Postduif Lewedorp
1816 De Zeeuw Goes
1826 De Herleving Hulst
1829 O.W.T.B. Kapelle
1833 De Blauwe Doffer Kortgene *
1835 De Combinatie Middelburg
1842 De Snelvliegers Oostburg
1847 De Luchtbode Krabbendijke
1853 De Vrede Sas van Gent **
1861 De Eendracht Terneuzen ****
1863 De Zwaluw Oud Vossemeer
1865 De Zwaluw St. Maartensdijk ***
1872 De Vredesduif St. Philipsland

* = geen inkorfcentrum voor E27, E29 en E31 ** = geen inkorfcentrum J34 en J36
*** = geen inkorfcentrum E27, E29, E31, J34 en J36 **** = geen inkorfcentrum E27

HOKLIJSTEN:
Alle op uw hok/erf aanwezige duiven dienen vermeld te worden op de hoklijst, zowel vlieg- als
kweekduiven. Indien bij een wedvlucht blijkt dat een oude duif vóór 1 april niet op naam van de
betreffende liefhebber staat en/of niet op de hoklijst vermeld is, dan zal dit voorgelegd worden aan
bevoegd college.
Let er op dat op de hoklijsten alle gevraagde gegevens duidelijk en volledig ingevuld worden.
Dus ook uw verenigingnummer en lidnummer, merk en kloknummer(s), merk en nummers van
de elektronische systemen, enzovoorts.
Ringnummers van jonge duiven die niet tot de eigen serie behoren en niet op de hoklijst vermeld
staan, dient men vóór 1 juni van hun geboortejaar op de door de afdeling daarvoor verstrekte
mutatieformulieren op te geven aan de verenigingssecretaris. De verenigingssecretarissen sturen deze
formulieren direct naar de secretaris van de OC.. Vergeet niet om ringnummers van gekochte of
verkregen duiven onmiddellijk bij het N.P.O. op uw naam over te laten schrijven !
P.Z.C.-BOKAAL:

Wederom stelt de Provinciale Zeeuwse Courant een bokaal beschikbaar. Deze bokaal wordt dit jaar
vervlogen op de volgende data en concoursen: Oude duiven: M 22 Fontenay – 4 juni
E 25 La Souterraine – 25 juni ; Jonge duiven: J30 Sint Just Cim – 30 juli ; J34 Orleans – 27 aug.
Telkens telt de eerst getekende duif. Winnaar wordt diegene die met 4 prijzen het hoogste aantal punten
behaalt in de afdelingsuitslag, ook al zou iemand met 3 prijzen een hoger aantal punten hebben.

BN DE STEM-TROFEE:
Dagblad "BN De Stem" schenkt voor 2015 een ereprijs te verdienen op vier vluchten met de
eerstgetekende duif t.w. vluchten M24 Souppes s.Loing – 18 juni; M28 Orleans– 16 juli;
J32 Sens. – 13 aug. en J36 Orleans – 10 sept. Winnaar wordt diegene die met 4 prijzen het hoogste aantal

punten behaalt in de afdelingsuitslag, ook al zou iemand met 3 prijzen een hoger aantal punten hebben.
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Limoges 2 september 2016
Gelegenheid tot inkorven bij de verenigingen 1832 De Zwaluw (Westkapelle), 1816 De Zeeuw
(Goes) en 1861 De Eendracht (Terneuzen). Inkorven op woensdag 31 augustus 2016.
Er wordt na afloop van het concours ook nog één landelijke uitslag gemaakt. Tevens wint de snelste
Zeeuwse liefhebber de Jaap Brasser-trofee die wordt uitgereikt bij de huldiging van de Zeeuwse
kampioenen. Contactpersoon is de heer W. Flipse – Westkapelle, tel: 0118-572139
FONDCLUB ZUID NEDERLAND:
Gouden ringen kunt u bestellen bij D. Dekkers, Slagblok 3, 4651 GL, Steenbergen. Tel: 0167560875, E-mail adres: ddekkers@home.nl
De Kampioenschappen worden door de FZN uitgerekend. Om in aanmerking te komen moet men wel
lid zijn van de FZN. U bent lid door vóór 1 mei 5 gouden ringen te kopen.
Aan degene die lid zijn van de FZN wordt ieder voorjaar een infoblaadje toegezonden waarin alle
vluchten staan vermeld waarop men geldprijzen kan winnen en tevens welke kampioenschappen er
vervlogen worden.
AANVULLEND WEDVLUCHTREGLEMENT:
Op al onze concoursen is het NPO-wedvluchtreglement van toepassing. Hiernaast gelden er nog een
aantal aanvullende regels:
1. Deze aanvullende regels gelden voor alle samenspel- en/of afdelingswedvluchten.
2. Op het inschrijfbiljet mogen nimmer wijzigingen of doorhalingen worden aangebracht door de
liefhebber. Dit mag alleen bij uitzondering gebeuren door de commissie die daarbij een paraaf
plaatst op het inschrijfbiljet. Vanuit WInver dient een aangepaste inkorfstaat te worden
uitgeprint en bijgevoegd bij de originele poulebrief/inkorfstaat. Let op, ook de liefhebber dient
de vervangende inkorfstaat te tekenen !
3. Na de laatste duif op het inkorfformulier dient een commissielid een handtekening op de
poulebrief te plaatsen, zodanig dat geen duiven meer kunnen worden bijgeschreven.
4. Het kloknummer, aanslagtijd en controle aanslag moeten op een klokkenstaat genoteerd
worden. Deze klokkenstaat wordt in de vereniging bewaard bij de overige
wedvluchtbescheiden.
5. De elektronische wedvluchtgeleidebrief (ophaalgeleidebrief) vóór doorzenden D bestand in
Winver invullen en 3 x printen.
1 om mee te geven aan de ophaaldienst, 1 om bij de aankomstbescheiden te voegen en 1
ten behoeve verenigingsadministratie.
6. Abnormaal vroege duiven moeten direct na constatering gemeld worden bij een
verenigingsbestuurder. Die geeft deze melding dan direct door aan de afdelingsvoorzitter of
afdelingssecretaris.
7. Klokken of elektronische systemen waarin abnormaal vroege duiven zijn geconstateerd dienen
niet afgeslagen te worden totdat een afdelingsbestuurder toestemming geeft tot het
lichten/uitlezen op een door haar nader aan te wijzen plaats en tijdstip.
8. Op alle concoursen kunnen controles uitgevoerd worden. Bij een controle moet ook de
hoklijst, het entingsbewijs en het eigendomsbewijs getoond kunnen worden.
9. Indien er gebruik wordt gemaakt van klokken welke eigendom zijn van andere liefhebbers,
dan dient dit op de klokkenlijst van de desbetreffende vlucht te worden vermeld. Deze klok
dient uiteraard wel goedgekeurd te zijn.
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10. De wedvluchtbescheiden welke conform het NPO reglement bewaard dienen te worden

kunnen door de ondersteuningscommissie op een nader te bepalen tijdstip opgevraagd worden
ter controle. Bij controles van de wedvluchtbescheiden zal er gekeken worden of deze
voldoende aan de gestelde eisen in de diverse NPO-reglementen. De bevindingen van deze
controles zullen gemeld worden aan de betrokken vereniging en aan het afdelingsbestuur
welke eventueel de sanctie(s) bepaald.
11. De klokken welke gebruikt worden op de wedvluchten dienen gekeurd te zijn volgens de
regelgeving van de NPO. Er dient een NPO-zegel op te zitten en er moet een
keuringsformulier getoond kunnen worden als hierom wordt gevraagd. Tevens moeten zij
vermeld staan op de ingeleverde klokkenlijst van de vereniging en op de hoklijst van de
betreffende liefhebber, danwel dient er een mutatieformulier aanwezig te zijn.
12. Elektronische systemen moeten voorzien zijn van een geldige NPO sticker en geregistreerd

staan in de NPO database.

REGIONALE PERS
PZC
Helaas is Fred Rabout per 1-4 gestopt met de verslaggeving over de duivensport. Mocht er iemand
bereid zijn om dit op te pakken, dan kan deze contact opnemen met Jan Dagevos, chef sport..
BN DE STEM:

De samenspelen 1, 2 en 3 kunnen hun uitslagen voor dagblad BN De Stem door gegeven aan Peter Snelders,
Prinsenkade 23, 4551 CN Sas van Gent, Fax: 0115-452281.
van zaterdagmiddag tot zondagavond 20.00 uur.
Bij uitzondering kunt u de uitslag telefonisch doorgeven tot zondagavond (indien bereikbaar). Telefoon:
0115-451006. Bij een uitgestelde lossing verschuiven die dagen uiteraard.
Zijn email adres is: p.snelders5@kpnplanet.nl
Doorgegeven: a) eerste tien prijswinnaars dus niet de totale uitslag e-mailen of faxen, b) gemaakte snelheid
eerste duif, c) aantal duiven

SPOOR DER KAMPIOENEN

Frederik Dekker, Haarmanweg 10, 4538 AR, Terneuzen, e-mail: dekker-duiven@hotmail.com
0115-612367 of 06-55953460

SPORTBLAD DE DUIF:
M. Buijsse, Schorpioen 1, 4501 HA Oostburg, e-mail:mpbuijsse@zeelandnet.nl Tel. 0117- 453048
LEDENMUTATIES:
In verband met het feit dat onze uitslagen berekend worden door Compuclub te Ulft maakt onze
afdeling nu alleen nog gebruik van het NPO-ledenbestand. Mutaties op dit bestand zijn alleen
mogelijk via de on-lineverbinding die alle verenigingen hebben met het NPO-bureau.
Verhuisberichten worden niet door het bureau NPO verwerkt.
Nieuwe leden mogen pas aan een concours deelnemen als de mutatie door de afdeling en het NPO
bureau is goedgekeurd.
Nieuwe leden aanmelden zonder hokcoördinaten heeft weinig zin en kost veel extra werk. Geef
mutaties zo snel mogelijk door en wacht niet totdat de vluchten beginnen.
De ledenadministratie wordt verzorgd door dhr. G.v. Boven. Voor vragen over leden zaken kunt u
hem altijd bellen, 0118-637802, e-mail: gercadami@zeelandnet.nl
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COÖRDINATEN VASTSTELLEN:
Voor elk samenspel is iemand beschikbaar die voor u het GPS coördinaat kan vaststellen.
De kosten voor het prikken van een coördinaat bedragen € 5,-- per coördinaat.
De coördinaten worden geprikt door:
Samenspel 1: L.Breepoel, tel: 0115-441977 of leo.breepoel@kpnplanet.nl
Samenspel 2: L.Breepoel, Tel: 0115-441977 of leo.breepoel@kpnplanet.nl
Samenspel 3: W. van Houte, Tel: 0114-310278 of wjfvanhoute@zeelandnet.nl
Samenspel 4: P.Hengst, Tel.nr.0118-572183 of famhengst@zeelandnet.nl
Samenspel 5: L.Knop, Tel. 0111-641468 of sdrieknop@gmail.com
Samenspel 6: L. Knop, Tel: 0111-641468 of adrieknop@gmail.com
Samenspel 7: P. Hengst, Tel: 0118-572183 of famhengst@zeelandnet.nl
WEBSITE
Deze is te vinden onder de naam: www.zeeland96.nl
Alle afdelings- en samenspel uitslagen en tussenstanden van de kampioenschappen kunt u hier
inzien en eventueel uitprinten. Tevens kunt U via de website doorlinken naar de lossingspagina
van de afdeling.
Eventuele ideeën en suggesties zijn altijd welkom bij de webbeheerder Jan-Jaap Bolier.
Samenspelen die hun evenementen kenbaar willen maken kunnen deze aanmelden bij de
secretaris of via Jan Jaap Bolier op jjbolier@zeelandnet.nl. Voor particuliere verkopingen en
andere commerciële uitingen is geen plaats.
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Coördinaten Losplaatsen:
Losplaats
Agen
Asse Zellik
Auby lez Douai
Argenton
Auxerre
Barcelona
Bergerac
Blois
Bordeaux
Bourges
Breuil le Vert
Cahors
Châteauroux
Fontenay sur Eure
Dax
Duffel
Gien
Issoudun
La Souterraine
Limoges
Marseille
Menen
Melun Andrezel
Narbonne
Orleans Saran
Oudenaarde
Pau
Peronne
Perpignan
Pontoise
Roije
Pont St. Maxence
Quievrain
Ruffec
Sens
Souppes sur Loing
St.Just Cimetiere
St. Quentin
St. Vincent
Tarbes
Tours

Losplaats code
3006
2005
3007
3003
3009
5476
3028
3030
3034
3036
3040
3075
3085
3150
3101
2101
3176
3305
3311
3328
2338
3331
3351
2377
3401
3405
3408
3412
3454
2411
3455
3476
3483
3490
3484
3486
3501
3503

Latitude
441021,0
505251,7
502508,0
463519,0
474842,0
412131,0
445049,0
473442,0
445314,0
470548,0
492206,0
440908,0
464918,0
482449,0
434242,0
510550,8
474200,0
465730.0
461411.0
455326,0
430610.0
504641,9
483626.0
430836.0
475705.0
505024.0
432000,0
495533,0
424817,0
490633,0
494229,0
491814,0
502441,0
460138,0
481146,0
481104.0
490633,0
495027,0
433839,6
431238,0
472237,0

Longitude
003921,0
041651,8
030351,0
013135,0
033358,0
020859,0
003024,0
012042,0
- 003314,0
022331,0
022557,0
013133,0
014146,0
012558,0
- 010241,0
043025,8
023813,0
020020.0
012927.0
011725,0
055330.0
031205,2
025000.0
030000.0
015047.0
033500.0
-002146,0
025617,0
025244,0
020132,0
024555,0
023442,0
034140,0
001136,0
031841,0
024314.0
012659,0
031734,0
- 011713,0
000426,0
004319,0

De coördinaten zijn de laatste gegevens die we van de NPO hebben ontvangen. Wijzigingen voorbehouden.
De getallen met een grijze achtergrond zijn negatief, dus een minteken ervoor.
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VERENIGINGSSECRETARIATEN:
SAMENSPEL 1
1837 PV "Nog Sneller" BRESKENS
p/a H.C. Mookhoek, Ph van Kleefstraat 6, 4511 CE BRESKENS, tel: 0117-383439 /06-42343818
Lokaal: Weijkmanlaan 4, tel: 0117-383169
1840 PV "V.Z.V." HOOFDPLAAT
p/a J. de Ruysscher, Muyssenbergstraat 10, 4513 AV HOOFDPLAAT, tel: 0117-348507
Lokaal: Kersenlaan 7, tel: 0117-348264
1841 PV "Steeds Sneller" IJZENDIJKE
p/a: Aimé Dusarduijn, Handboogstraat 54, 4515 CW IJZENDIJKE. Tel.0117-301787
Lokaal: Koninginnestraat 37, tel: 0117-301342
1842 PV "De Snelvliegers" OOSTBURG
p/a M. de Lijser, Zuidzandseweg 11, 4506 HC CADZAND, tel: 0117-391275
Lokaal: Baljuwveltersweg 3, tel: 0117-455578
1843 PV "Eerste de Beste" SCHOONDIJKE
p/a W. Tanghe, Willemsweg 7, 4507 AR SCHOONDIJKE, tel: 0117-401233
Lokaal: Landbouwstraat 3, tel: 0117-401494
1857 PV "De Hoop" BIERVLIET
p/a: H. Neve, Singel 25, 4521 BS Biervliet, tel: 0115-482100
lokaal: Hoofdplaatseweg 8, Driewegen tel: 0115-481348
SAMENSPEL 2
1805 PV "De Verwachting" AXEL
p/a P.P. de Poorter, Sasweg 6, 4571 SC AXEL, tel: 0115-564259
Lokaal: Walstraat 33, tel: 0115-562671
1853 PV "De Vrede" SAS VAN GENT
p/a Carlo van Dam, Noordweststraat 11, 4551 CA SAS VAN GENT tel: 0115-451788
Lokaal: Cafe Reseda, Noordweststraat 11, 0115-451788
1859 PV "Sluiskilse Reisduif" SLUISKIL
p/a J.de Jonge, De Raamshof 47, 4542 AZ HOEK, tel: 0115-441604
Lokaal: Pierssenspolderstraat 84, tel: 06-40904646
1861 PV "De Eendracht" TERNEUZEN
p/a H. Wullems, Scheldekade 36, 4531 EH TERNEUZEN, tel: 06-39265853
Lokaal: ’t Keldertje, Haarmanweg (achter ’t Keldertje) , tel: 0115-612807
1862 PV "Voorwaarts" ZAAMSLAG
p/a C. Hamelink, Lindenlaan 7, 4537 TL TERNEUZEN, tel: 06-22694862
Lokaal: Veer 47, tel: 06-22694862
SAMENSPEL 3
1822 PV "De Snelle Duif" CLINGE
p/a E. D'Hollander, Walsoordensestraat 46, 4588 KD Walsoorden, tel: 06-57065766
Lokaal:’s Gravenstraat 172, tel: 0114-312156
1826 PV "De Herleving" HULST
p/a P. Provoost, Stijn Streuvelsstraat 13, 4561 NP HULST, tel: 06-25048495
Lokaal: Nieuweweg 2, tel: 0114-311729
1828 PV "De Postduif" HEIKANT
p/a A.D. Thijs, Polenlaan 2, 4566 AL HEIKANT, tel: 0114-315753
Lokaal: ’T Heike, Julianastraat 3, tel: 0114-314071
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SAMENSPEL 4
1807 PV "De Vriendenkring" '’s HEERENHOEK
p/a Serge Balleur, Pastoor Fronhoffstraat 24, 4453 BC ’s-HEERENHOEK, tel: 06-28042981
Lokaal: Emmastraat 28a, Schutterswei
1810 PV "De Postduif" LEWEDORP
p/a Louis Traas, Havenweg 70, 4455 TH NIEUWDORP, tel: 0113-613257
Lokaal: Zandkreekstraat 33, tel: 06-22020384
1815 PV "De Rode Doffer" GOES
p/a G. Jacobusse, Koninginneweg 26, 4461 VA GOES, tel: 0113-223590/06-28775893
Lokaal: Van Galenstraat 4, tel: 06-12475323
1816 PV "De Zeeuw" GOES
p/a A.J. Hollestelle, Laan de Ver. Naties 28, 4463 WL GOES, tel: 0113-502232/06-20490503
Lokaal: Smithweg 1-06, 4462 HC Goes tel: 06-25191566
1833 PV "De Blauwe Doffer" KORTGENE
p/a T.Kapoen, Dorpsdijk 38, 4491 EC WISSENKERKE, tel: 0113-371100
Lokaal: Torendijk 53, tel: 06-53940129
SAMENSPEL 5
1829 PV "O.W.T.B." KAPELLE
p/a E.van Koeveringe, Wemeldingse Zandweg 18, 4424 PG WEMELDINGE, tel: 0113-603818
Lokaal: Stationsstraat 8, tel: geen
1847 PV "De Luchtbode" KRABBENDIJKE
p/a J.J. Dekker, Appelstraat 19, 4413 ES KRABBENDIJKE, tel: 0113-502363 / 06-44008792
Lokaal: Westelijke Parallelweg 20, tel: 06-44008792
1850 "Duivencentrum Nishoek" YERSEKE
p/a C.E. Dek, Eindje de Rondte 73, 4416 CR KRUININGEN, tel: 0113-382532 / 06-51559300
Lokaal: Weihoek 19, tel: 0113-603987
SAMENSPEL 6
1813 PV "Duiveland" NIEUWERKERK
p/a M. Matthijsse, Weststraat 13, 4306 CM, NIEUWERKERK, tel: 0111-642893
Lokaal: Rehobothstraat 4, tel: 06-10090303
1863 PV "De Zwaluw" OUD-VOSSEMEER
p/a Sj. Berkey, Dr. Renesstraat 28, 4698 CD OUD-VOSSEMEER, tel: 0166-672093 / 06-53593320
Lokaal: Hofstraat 27, tel: 06-53593320
1864 PV "De Reisduif" SCHERPENISSE
p/a M. de Graaf, Voorerf 46, 4691 DD THOLEN, tel: 0166-602529 / 06-25033207
Lokaal: Veerdijkseweg 4a, tel: 06-25233207
1865 PV "De Zwaluw" ST. MAARTENSDIJK
p/a D. de Wilde, Meeuwenlaan 13, 4695 JJ ST. MAARTENSDIJK, tel: 0166-663629 / 06-13499556
Lokaal: Oude Haestinge, tel: 06-53149358
1870 PV "De Gevleugelde Vrienden" ZIERIKZEE
p/a M. Kleppe, Heuvelsweg 4, 4321 TG KERKWERVE, tel: 06-13499556
Lokaal: Kerkhof N.Z. 16, tel: 0111-417009
1872 PV "De Vredesduif" ST PHILIPSLAND
p/a R. Vermaas, Noordweg 41, 4675 RN ST.PHILIPSLAND, tel: 0167-572890
Lokaal: Zuiddijk, tel: geen
SAMENSPEL 7
1804 PV "De Voorwaarts" ARNEMUIDEN
p/a J.K. de Ridder, Pinksterbloemlaan 9, 4341 KM ARNEMUIDEN, tel: 06-20293365
Lokaal: Lionstraat 9b, tel: 0118-602566
Infoboek Zeeland ’96 2015

26

1832 PV “De Zwaluw" WESTKAPELLE
p/a: W. Verstraate, Parkweg 7, 4361 JE, WESTKAPELLE, tel: 06-22806517
Lokaal: Meerkerkweg 1, tel: 0118-572345
1834 PV "Zeelandia" MIDDELBURG
p/a: E.de Wit, Tappershofstraat 18, 4337 VL MIDDELBURG, tel: 06-16352821
Lokaal: Poortershove 18e, tel: 0118-611916
1835 PV "De Combinatie" MIDDELBURG
p/a C.M. Clement, Kroonwerkgracht 3, 4383 BE, VLISSINGEN, tel: 0118-464400
Lokaal: Het Zwin 2, tel: 06-33471818
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Sportblad “DE DUIF”, een begrip
op het gebied van berichtgeving
over de duivensport.
Iedere week ook uitgebreid
actueel nieuws, reportages
en verslagen over de
Zeeuwse duivensport.

N.V. Uitgeverij “DE DUIF”
Langestraat 95/3, B 2240 Zandhoven • Tel. 00 32 3 2164615
E-mail: deduif@deduif.be • Website: www.deduif.be

Mosselrestaurant in Philippine
Mosselrestaurant De Oude Haven vindt
u in het dorpje Philippine. Dit dorpje
ligt in Zeeuws-Vlaanderen.
Philippine heeft een verregaande
geschiedenis waarin de mosselvisserij
een grote rol speelde. Vandaag is de
mosselcultuur nog steeds niet weg te
denken uit dit internationaal bekende
dorp. De traditie gaat nog steeds voort
en met name in De Oude Haven, nu al
48 jaar in dezelfde familie. Hier wordt
de mossel in ere gehouden en vertroeteld als nergens anders. Van ver over de
grenzen komt men hier mosselen eten,
welke dagelijks vanuit Yerseke worden
aangevoerd.
Frans & Marijke en Team heten u van
harte welkom.

Mosselrestaurant De Oude Haven - Waterpoortstraat 3 - 4553 BG Philippine - Tel. +31 (0)115 49 16 91 - info@deoudehaven.com

Transport

Opslag

Logistiek

Verzorgt het duiventransport voor Afd. Zeeland '96 reeds vanaf 2005
Geuze Transport B.V.
Langeweg 19 , 4697 RE
Postbus 14 , 4697 ZG
Sint Annaland
Tel: 0166-658010 / Fax: 0166-658015

Website : www.geuzetransport.nl

