Versie 24-02-2019
Afdeling Oost-Brabant
Instructies en mededelingen afdelingsconcoursen 2019
Versturen bestanden – inleveren bescheiden - afdelingsconcoursen
De uitslagen van de afdelingsconcoursen worden in 2019 verzorgd door Compuclub.
Let op de wijzigingen hiervoor in deze instructies!!!!!
INKORFLIJST
De inkorflijsten en prints van de EC systemen moeten veiliggesteld worden in de vereniging of CC, net
wat de afspraken hierover zijn gemaakt in de CC. Door de Commissie Afdelingsconcoursen moet altijd
hiervan een kopie kunnen worden opgevraagd.
DEELNAME
Alle afdelingsconcoursen van midfond en fond zijn niveau 8. De inleg is gratis.
Er worden geen gedrukte uitslagen meer gemaakt.
Geef bij de opties van uw programma aan alle verbanden toepassen.
Hierdoor worden de duiven automatisch op alle niveaus gezet en wordt niveau 8 niet vergeten.

Vluchtcodes.
Voor de afdelingsconcoursen moeten de vluchtcodes gebruikt worden die op het vliegprogramma van de
afdeling staan.

Insturen D en W bestanden.
Direct na het inmanden voor alle afdelingsconcoursen:
Het D*.UDP zip bestand, niveau 8, direct na inkorven mailen naar: compuclub
Via de site van www.compuclub.nl
Knop: contact/insturen udp bestanden
Of via de programma’s waarmee dit mogelijk is b.v. DasPasUDP
Op de fondvluchten, waar mandenlijsten moeten worden ingevuld, mee geven met het vervoer:
Een complete telstaat/recapitulatiestaat, niveau 8, van alle deelnemers.
En kopie mandenlijst. ( voor controle met de chipcontrol in de loods)
Na sluiting van het afdelingsconcours voor alle afdelingsconcoursen:
Het W*.UDP zip bestand, niveau 8 , direct na lichten mailen naar: compuclub
Via de site van www.compuclub.nl
Knop: contact/insturen udp bestanden
Of via de programma’s waarmee dit mogelijk is b.v. DasPasUDP
Indien er meerdere vluchten zijn op een dag de UDP bestanden één voor één versturen.

Controle UDP bestanden.
Als u de UDP bestanden opgestuurd heeft naar Compuclub krijgt u een bevestigingsmail terug
(meestal binnen 10 minuten) of alles goed is aangekomen en of er geen fouten zijn geconstateerd.
Wacht altijd totdat u deze bevestigingsmail krijgt dan weet u altijd of alles goed is verzonden.
De verantwoordelijkheid of alle bestanden goed zijn opgestuurd ligt bij de vereniging.
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De bestanden mailen naar alle rekenaars tegelijk.
Dit kan heel gemakkelijk met het programma DasPasUDP.
Dit programma is te downloaden via de website van de afdeling.
Ook de instructies hiervoor staan op de website. Zie bij instructies afdelingsconcoursen.
Duitse ringnummers.
Zoal u weet bestaan ringnummers in ons uitslagprogramma uit 2 cijfers jaartal en 7 cijfers ringnummer.
De Duitse ringnummers hebben een andere samenstelling. Om nu ook deze goed op de uitslag te krijgen,
en voor de kampioenschappen, gaarne als volgt in het ringenbestand verwerken:
1 Haal uit het ringnummer het jaartal.
2 Schuif de rest aaneen.
3 Voer de 7 meest rechtse cijfers in als vast voetringnummer ( dus 1 of 2 cijfers aan de linkerkant
weggooien)

Afdelingsconcoursen
Midfond
Vluchtcode datum

vlucht

M19
M20
M22
M24
M26
M28
M30

Nanteuil le H.
Sezanne
Melun/Andrézel
Chevrainvilliers
Melun/Andrézel
Sezanne
Nanteuil le H.

zat. 11 mei
zat. 18 mei
zat. 1 juni
zat. 15 juni
zat. 29 juni
zat. 13 juli
zat. 27 juli

Dagfond
E21 zat. 25 mei
E23 zat. 8 juni
E25 zat. 22 juni
E27 zat. 6 juli
E29 zat. 20 juli
E31 zat. 3 aug.

Issoudun
Montlucon
La Souterraine
Argenton
Chateauroux
Bourges

Marathon
A24 vrij. 14 juni
A25 vrij. 21 juni
A27 vrij. 5 juli
A28 vrij. 12 juli
A30 vrij. 26 juli
A31 vrij. 2 aug.

St. Vincent
Bordeaux
Agen
Dax
Caussade/Cahors
Bergerac

ZLU vluchten
Z91 vrij. 21 juni
Z92 vrij. 28 juni
Z93 vrij. 28 juni
Z94 vrij 5 juli
Z95 vrij 12 juli
Z96 vrij 19 juli
Z97 vrij 26 juli
Z98 vrij 2 aug.

Pau
Agen oude
Agen jaarlingen
Barcelona
St.Vincent
Marseille
Narbonne
Perpignan
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Jonge duiven
F30 zat. 27 juli
F32 zat. 10 aug.
F33 zat. 17 aug.
F35 zat. 31 aug.
F37 zat. 14 sept.

Nanteuil le H.
Nanteuil le H.
Lorris
Orleans
Orleans

Rayons
De midfondvluchten M19 t/m M30 worden in twee rayons vervlogen.
De jonge duiven F30 en F32 worden in twee rayons vervlogen.
De jonge duiven vluchten F33, F35 en F37 worden niet in rayons vervlogen.
De dagfond, Marathon en ZLU vluchten geen rayons.
Rayonindeling
Voor de rayonindeling is de afdeling in twee rayons gedeeld.
Een rayon West en een rayon Oost.
Die middels de vlieglijn Chateauroux – Balgoy gescheiden zijn.

De rayonindeling wordt naar de verenigingen gestuurd en vindt u ook op de website van de afdeling
onder vliegprogramma.
Poulenstelsel
Voor de poulen tellen de poulen in het D*.UDP bestand. Bij ontsnappingen en/of andere oorzaken
waardoor duiven niet aan het concours hebben deelgenomen, schuiven de getekenden met de
daarbij behorende poulen op.
Eventuele fouten gemaakt in het D*.UDP bestand zijn voor rekening van de deelnemer.
Poulen gebeurt alleen met aantallen. Deze gelden vanaf de eerste getekende, dus van boven naar
beneden. Voorbeeld: Als U bij poule 1 een 8 invult, dan staan de eerste 8 getekende duiven op deze
poule. Bij series geldt het aantal series. Bij 5 series 2 gelden 5x2, dus de eerste 10 getekende duiven en
wel zo: 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8, 9 en 10.
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Voor de afdelingsconcoursen wordt niveau 8 gebruikt.
Op alle afdelingsconcoursen word gespeeld 1 op 4.
Inleg: geen
Uitslag: er worden geen gedrukte uitslagen meer gemaakt.
Poulen
Poule inleg in
Euro centen
1
50
2
100
3
200
4
300
5
400
6
500
7
1000
8
100
9
100
10
100
11
100
12
10
13
50
14
50
15
100
16
150
17
250
18
50

afgang

bedragen in euro

1:4
1:4
1:4
1:4
1:4
1:4
1:4
1 : 10
1 : 25
1 : 50
1 : 100
HWH
JP
geluk
serie 2
serie 3
serie 4
HP A per duif

2
4
8
12
16
20
40
10
25
50
100
50
15 ( 25% wordt ingehouden voor de jeugd)
100% ineens af
20
30
50
HPA poule–gaat ineens af 90%
(10% voor organisatie)
19
100
HP B per duif
50
20
250
HP C per duif
100 – 50 – 25
21
500
HP D per duif
500 – 250 – 100 – 50
22 t/m 25 worden niet gebruikt. Poule 1 t/m 7 moet op volgorde gezet worden, dus eerst 1 voordat men 2
mag zetten.
Poule 18 – HP A poule – gaat alléén af als het behaalde prijsnummer hetzelfde is als de getekende.
Voorbeeld: prijs 1 wordt gehaald met 1e getekende, of prijs 12 wordt gehaald met 12e getekende enz.
Gaat de HP A poule niet af op een vlucht dan verschuift het te vervliegen bedrag naar de volgende vlucht
in dezelfde categorie.
HP A
Op de Midfond zit nog in de pot HPA:
Oude duiven rayon west € 287.55
Oude duiven rayons oost € 1.80
Bij de jonge duiven zit nog in de pot HPA:
Jonge duiven F30 en F32 rayon west € 97.65
Jonge duiven F30 en F32 rayon oost € 6.75
Jonge duiven F33 – F35 en F37 € 0.00
Op de fond zit nog in de post HPA:
Op de Eendaagse fond € 0.00
Op de Marathon € 0.00
Op de ZLU vluchten € 49.50
Bij elektronisch poulen zijn de eventuele fouten gemaakt, bij het invoeren in het elektronisch systeem, of
handmatig zijn ingevoerd, voor rekening van de deelnemer.
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Attracties Midfond afdelingsconcoursen
Ploegenspel Midfond
Hiervoor worden ploegen van 4 leden gevormd. Deze ploegen worden samengesteld door loting. Bij deze
loting worden 4 potten gemaakt waarbij er zo veel mogelijk rekening mee wordt gehouden dat
geografisch uit de vier hoeken van de afdeling iemand in een ploeg zit.
De deelnemers kunnen op alle midfond vluchten ( oude plus jonge duiven in 2 rayons) met de eerst
getekende duiven punten voor de ploeg behalen. De ploeg, die de meeste punten verzamelt, is winnaar. Alle
behaalde resultaten tellen mee. Als punten worden de kampioenspunten genomen.
Voor het ploegenspel Midfond tellen mee: de midfond vluchten oude duiven M19 t/m M30 en midfond
vluchten jonge duiven F30 en F32.
Het prijzenschema wordt op basis van het aantal inschrijvingen definitief vastgesteld. De eerste prijs krijgt
ook een aandenken.
De totale inleg wordt naar rato verdeeld onder de eerste 5 ploegen. De ploegenindeling komt op de
website te staan.
Sensatieprijzen Midfond
Oude duiven: M19 Nanteuil 11/5 (reservevlucht : M20 Sezanne 18/5).
Jonge duiven: F30 Nanteuil 3/8 (reserve F32 Nanteuil 10/8).
De inleg is verhoogd naar € 2,--.
De prijs zal gewonnen worden door de deelnemer die de beste serie 2 heeft geklokt over alle rayons
tezamen. De eerste prijs € 250,-- en resten van €50,--.
Attentie: De berekening geschiedt echter niet op basis van snelheden, maar op basis van behaalde
kampioenspunten.
Derby jonge duiven
F30 Nanteuil 27 juli, reserve F32 Nanteuil 10 augustus.
De inleg bedraagt € 0,50 per deelnemende duif. Hiervoor worden echter geen ringnummers opgegeven, bij
intekening doen de bovenste getekende duiven uit het UDP bestand mee overeenkomstig het aantal duiven
waarvoor werd betaald.
Als de reservevlucht F32 Nanteuil d.d. 10/8 ook geen doorgang vindt dan blijven de ingelegde derbygelden
overstaan tot het volgende seizoen.
Het prijzenschema per rayon wordt vastgesteld op basis van de inschrijvingen.
De gelden worden meteen uitbetaald met de uitbetalingen van de vlucht.
Ploegenspel Fond
Hiervoor worden ploegen van 4 leden gevormd. Deze ploegen worden samengesteld door loting. Bij deze
loting worden 4 potten gemaakt waarbij er zo veel mogelijk rekening mee wordt gehouden dat
geografisch uit de vier hoeken van de afdeling iemand in een ploeg zit. De deelnemers kunnen, op alle
fondvluchten die mee tellen, met de eerst getekende duiven punten voor de ploeg behalen. De ploeg, die de
meeste punten verzamelt, is winnaar. Alle behaalde resultaten tellen mee. Als punten worden de
kampioenspunten genomen.
Voor het ploegenspel tellen mee: 6 eendaagse fondvluchten E21, E23, E25, E27, E29, E31
6 marathonvluchten A24, A25, A27, A28, A30, A31
3 jonge duivenvluchten F33, F35 en F37.
Het prijzenschema wordt op basis van het aantal inschrijvingen definitief vastgesteld. De eerste prijs krijgt
ook een aandenken.
De totale inleg wordt naar rato verdeeld onder de eerste 5 ploegen. De ploegenindeling komt op de
website te staan.
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Auto-poule oude duiven: E21 Issoudun 25 mei
De inleg is € 2,50 per duif. Men hoeft alleen maar aantallen op te geven. Op deze vlucht tellen dan de
bovenste getekenden van het UDP bestand afhankelijk van het aantal dat is opgegeven.
De eerste prijs krijgt 50% van de inleg en verder resten van 50 euro.
De gelden worden meteen uitbetaald met de uitbetalingen van de vlucht.
Wordt Issoudun afgelast dan verschuift alles naar de volgende eendaagse fondvlucht.
Auto-poule oude duiven: A24 St.Vincent 14 juni.
De inleg is € 2,50 per duif. Men hoeft alleen maar aantallen op te geven. Op deze vlucht tellen dan de
bovenste getekenden van het UDP bestand afhankelijk van het aantal dat is opgegeven.
De eerste prijs krijgt 50% van de inleg en verder resten van 50 euro.
De gelden worden meteen uitbetaald met de uitbetalingen van de vlucht.
Wordt St.Vincent 15/6 afgelast dan verschuif alles naar Dax 6/7.
Auto-poule jonge duiven: F35 Orleans 31 augustus.
De inleg is € 2,50 per duif. Men hoeft alleen maar aantallen op te geven. Op deze vlucht tellen dan de
bovenste getekenden van het UDP bestand afhankelijk van het aantal dat is opgegeven.
De eerste prijs krijgt 50% van de inleg en verder resten van 50 euro.
De gelden worden meteen uitbetaald met de uitbetalingen van de vlucht.
Wordt Orleans 31/8 afgelast dan verschuift alles naar Orleans 14/9.
De opgavelijsten terugsturen voor 15 april 2019.
Voor nabestellingen ZK ringen zijn nog 480 ringen beschikbaar.
Te bestellen bij Jan Antonis, email: janantonis@upcmail.nl
Nabestellingen gouden ringen en goud-ZK kunt u bij D.Dekkers fondclub Zuid-Nederland doen.
Email: ddekkers@home.nl
Vluchtcodes.
Op het definitieve vluchtprogramma van de afdeling staan de vluchtcodes.
Deze vluchtcodes moet iedereen gebruiken.
IBAN banknummer.
Bij de invoering van het IBAN banknummer heeft iedere vereniging voor het kunnen incasseren van de
concoursgelden en attracties een “doorlopende machtiging SEPA” in moeten vullen.
Hierop stond ook een “merk machtiging”. Bijvoorbeeld 2205C ( verenigingsnummer + C voor
afdelingsconcoursen)
Dit merk kan maar voor één banknummer gelden.
Als een vereniging van banknummer verandert, moet ook een nieuwe machtiging worden ingevuld.
Ook als bij een vereniging twee banknummers in gebruik zijn, kan maar één banknummer dit merk
hebben. Anders kunnen we niet incasseren.
Als dit het geval is vul dan een nieuwe doorlopende machtiging SEPA in.
Op het formulier voor de attracties dus hetzelfde banknummer van de vluchtenpenningmeester.
Ook op dit formulier het e-mailadres van de vluchtenpenningmeester en secretaris vermelden.
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Prijzenschema ZK ringen 2019 totaal 13005 euro
Midfond
Op de midfond vluchten per rayon:
M20 Sezanne
€ 50 – 2 x 25 en 10 x 15 per rayon
M22 Melun
€ 50 – 2 x 25 en 10 x 15 per rayon
M24 Chevrainvilliers
€ 50 – 2 x 25 en 10 x 15 per rayon
M26 Melun
€ 50 – 2 x 25 en 10 x 15 per rayon
Dagfond
E21 Issoudun
E23 Montlucon
E25 La Souterraine
E27 Argenton
E29 Chateauroux
E31 Bourges

€ 50 – 5 x 25 en 40 x 15
€ 50 – 5 x 25 en 40 x 15
€ 50 – 5 x 25 en 40 x 15
€ 50 – 5 x 25 en 40 x 15
€ 50 – 5 x 25 en 40 x 15
€ 50 – 5 x 25 en 40 x 15

Marathon
A24 St. Vincent
A25 Bordeaux
A27 Agen
A28 Dax
A30 Cahors-Caussade
A31 Bergerac

€ 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 -

ZLU vluchten
Z94 Barcelona
Z96 Marseille
Z97 Narbonne
Z98 Perpignan

€ 50 – 25 en 5 x 15
€ 50 – 25 en 5 x 15
€ 50 – 25 en 5 x 15
€ 50 – 25 en 5 x 15

Jonge duiven
F32 Nanteuil
F33 Lorris
F35 Orleans
F37 Orleans

€ 50 – 2 x 25 en 7 x 15 per rayon
€ 50 – 25 en 15 x 15
€ 50 – 25 en 15 x 15
€ 50 – 25 en 15 x 15

5 x 25 en 30 x 15
5 x 25 en 30 x 15
5 x 25 en 30 x 15
5 x 25 en 30 x 15
5 x 25 en 30 x 15
5 x 25 en 30 x 15

ZK ring crack oude duiven midfond oud per rayon
ZK ring crack oude duiven eendagsfond totaal
ZK ring crack oude duiven marathon totaal
ZK ring crack jonge duiven totaal
ZK ring crack ZLU vluchten totaal
( per rayon en of categorie € 25 en 4 x 15)
Afdeling jeugdconcoursen € 100.-ZK-ringenserie 2019
3938001 t/m 3949800 gouden + ZK ringen
4070001 t/m 4081000 gewone ZK ringen
Nabestellingen ZK ringen zijn nog mogelijk tot de voorraad op is bij Jan Antonis.
Gouden + ZK-ringen kunt U nabestellen bij de ringenadministrateur van fondclub Zuid-Nederland,
D. Dekkers – Slagblok 3 - 4651 GL Steenbergen - tel. 0167- 560875 of via de website van FZN
www.f-z-n.com.

7

ZK ringen
8 jaar profijt van een ZK ring op de afdelingsconcoursen ( 2012 t/m 2019)
Ook is deze ring overdraagbaar. Dus als een duif met een ZK-ring aan over gaat naar een ander,
aangesloten bij afd. Oost-Brabant, kan deze duif in aanmerking komen voor een ZK-ringenprijs. De
gelden worden meteen met de desbetreffende vlucht uitbetaald. Deze staan op de uitslag achter de prijs
vermeld. Op de poulebrief hoeft niets te worden ingevuld, het wordt automatisch door de computer
uitgezocht. De prijzen worden vervlogen op de ring. Daarom is ook het jaartal belangrijk.
Als men géén, of verkeerd, jaartal in het UDP bestand staat komt men niet in aanmerking voor een
ZK-ringenprijs.
ZK-ring crack
Voor de ZK-ring crack midfond, eendagsfond, marathon, ZLU en jonge duiven tellen dezelfde uitslagen
als met de duifkampioenschappen, maar dan voor de duif met een ZK-ring aan.
De prijzen worden uitgereikt op de afd. Oost-Brabant Manifestatie.

Kampioenschappen
Aangewezen kampioenschap
Hiervoor tellen de kampioenspunten van de 2 snelste duiven van de eerste 3 getekenden.
Onaangewezen kampioenschap:
Hiervoor worden de punten van de prijsduiven opgeteld en gedeeld door het aantal duiven dat men mee
heeft. Minimaal deeltal is 10 voor de midfond en jonge duiven.
Voor de eendaagse fondvluchten en de marathonvluchten is het minimale deeltal 5.
Duifkampioen: Hiervoor tellen de punten van de duif individueel.
Puntentelling: De eerste prijs van iedere vlucht krijgt 1000 punten, zowel rayon als totaal,
verder omlaag naar verhouding van het aantal prijzen.
Op de volgende categorieën worden afdelingskampioenschappen vervlogen.
Vitesse
Deze worden gehaald uit de eindstand van de NPO kampioenschappen Vitesse.
Hiervoor tellen de 6 beste resultaten van de 9 vluchten.
De eerste 10 kampioenen worden gehuldigd.
Midfond
Kampioenschap per rayon. Rayon West en Rayon Oost. Punten uit de rayonuitslag.
Hiervoor tellen de vluchten M19 t/m M30 .
Hiervan tellen de 5 beste resultaten van de 7 vluchten.
Gaan er 6 vluchten door dan tellen de 5 beste resultaten.
Gaan er 5 vluchten of minder door dan tellen alle vluchten.
Dit zowel voor het aangewezen kampioenschap, onaangewezen kampioenschap als het
duifkampioenschap. Per rayon worden de eerste 10 kampioenen gehuldigd.
Eendagsfond Hiervoor tellen de vluchten E21 t/m E31.
Hiervan tellen de 5 beste resultaten van de 6 vluchten.
Gaan er 5 vluchten of minder door dan tellen alle de vluchten.
Dit zowel voor het aangewezen kampioenschap, onaangewezen kampioenschap als het
duifkampioenschap. De eerste 10 kampioenen worden gehuldigd.
Marathon

Hiervoor tellen de vluchten A24 t/m A31
Hiervan tellen de 4 beste resultaten van de 6 vluchten.
Gaan er 5 vluchten door dan tellen de 4 beste resultaten
Gaan er 4 vluchten of minder door dan tellen alle vluchten.
Dit voor de aangewezen en onaangewezen kampioenschappen.
Voor het duifkampioenschap tellen de 3 beste resultaten.
De eerste 10 kampioenen worden gehuldigd.
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ZLU vluchten Hiervoor tellen de vluchten Z91 t/m Z98.
Hiervan tellen de 5 beste resultaten van de 8 vluchten.
Gaan er 7 vluchten door dan tellen de 5 beste resultaten.
Gaan er 6 vluchten door dan tellen de 5 beste resultaten.
Gaan er 5 vluchten of minder door dan tellen alle vluchten.
Dit voor de aangewezen en onaangewezen kampioenschappen.
Voor het duifkampioenschap tellen van de 8 vluchten de 3 beste resultaten.
De eerste 5 kampioenen worden gehuldigd.
Jonge duiven Hiervoor tellen de vluchten F30 t/m F37
Op de vluchten die in rayons worden gespeeld tellen de punten uit de rayons.
Anders de punten uit de totaaluitslag.
Van de 5 vluchten tellen 4 beste resultaten.
Gaan er maar 4 vluchten of minder door dan tellen alle vluchten.
Dit zowel voor het aangewezen kampioenschap, onaangewezen kampioenschap en het
duifkampioenschap. De eerste 10 kampioenen worden gehuldigd.

CUPS

De - Giantel - MIDFONDCUP
Voor deze cup telt de eerste getekende.
Voor deze cup tellen alle vluchten van het Midfondprogramma
oude duiven en van het jonge duiven programma.
M19 t/m M30 en F30 en F32

ZK

- van Wanrooij - EENDAGSCUP

Voor deze cup telt de eerste getekende.
Voor deze CUP tellen alle vluchten van het
fondprogramma Eendagsfond.
E21 t/m E 29

ZK - van Schijndel - SUPERCUP
Voor deze cup telt de eerste getekende
Voor deze SUPERCUP tellen alle vluchten van het
fondprogramma Marathon en Barcelona.
A28 t/m 31 en Z94 ( Barcelona)
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Hieronder een samenvatting vluchten en kampioenschappen.
Kampioenschappen afdeling Oost-Brabant 2019
Vluchtcode

Vluchten

Giantel

Aangew. Onaangew.

Duif

ZK- van

ZK - van

Midfond Wanrooij Schijndel

tellen

tellen

tellen

Cup

Cup

Cup

Rayons

5 v.d. 7

5 v.d. 7

5 v.d. 7

9 vl

6 vl

7 vl

2
2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

5 v.d. 6
x
x
x
x
x
x

5 v.d. 6
x
x
x
x
x
x

5 v.d. 6
x
x
x
x
x
x

St. Vincent
Bordeaux
Agen
Dax
Causs/Cahors
Bergerac

4 v.d. 6
x
x
x
x
x
x

4 v.d. 6
x
x
x
x
x
x

3 v.d. 6
x
x
x
x
x
x

Pau
Agen oude
Agen jaarl.
Barcelona
St. Vincent
Marseille
Narbonne
Perpignan

5 v.d. 8
x
x
x
x
x
x
x
x

5 v.d. 8
x
x
x
x
x
x
x
x

3 v.d. 8
x
x
x
x
x
x
x
x

4 v.d. 5
Jonge duiven
x
F30
27-7 Nanteuil le H.
2
x
F32
10-8 Nanteuil le H.
2
x
F33
17-8 Lorris
x
F35
31-8 Orleans
x
F37
14-9 Orleans
Bij vluchten in twee rayons tellen de rayon punten.

4 v.d. 5
x
x
x
x
x

4 v.d. 5
x
x
x
x
x

Midfond

M19
M20
M22
M24
M26
M28
M28

dat.

11-5
18-5
1-6
15-6
29-6
30-6
M30

vlucht

Nanteuil le H.
Sezanne
Melun/Andrézel
Chevrainvilliers
Melun/Andrézel
Sezanne
Nanteuil le H.

Eendagsfond
E21
25-5 Issoudun
E23
8-6 Montlucon
E25
22-6 La Souterraine
E27
6-7 Argenton
E29
20-7 Chateauroux
E31
3-8 Bourges
Marathon
A24
A25
A27
A28
A30
A31
ZLU vlucht.
Z91
Z92
Z93
Z94
Z95
Z96
Z97
Z98

14-6
21-6
5-7
12-7
26-7
3-8

21-6
28-6
28-6
5-7
12-7
19-7
26-7
2-8

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
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Het melden van duiven op de afdelingsconcoursen
Op de dagfond en jonge duiven hoeft niet gemeld te worden.
Op de Marathon en ZLU vluchten, geldt een meldingsplicht conform het wedvluchtreglement NPO.
( binnen 30 min. na constatering). Niet, of te laat, melden kan uitsluiting tot gevolg hebben.
Indien de ZLU voorschrijft dat alle duiven gemeld moeten worden geldt dit ook voor de
afdelingsconcoursen.
Melden op onderstaande concoursen
Marathon
A24 vrij. 14 juni St. Vincent
A25 vrij. 21 juni Bordeaux
A27 vrij. 5 juli Agen
A28 vrij. 12 juli Dax
A30 vrij. 26 juli Caussade/Cahors
A31 vrij. 3 aug. Bergerac
ZLU vluchten
Z91 vrij. 21 juni
Z92 vrij. 28 juni
Z93 vrij. 28 juni
Z94 vrij 5 juli
Z95 vrij 12 juli
Z96 vrij 19 juli
Z97 vrij 26 juli
Z98 vrij 2 aug.

Pau
Agen oude
Agen jaarlingen
Barcelona
St.Vincent
Marseille
Narbonne
Perpignan

Melden Marathon en ZLU vluchten alléén via de site van Compuclub.
Meldingen komen op de site van de Compuclub.
Melden van de duiven op de Marathonvluchten gaat als volgt.
Inloggen bij Compuclub met inlogcode vereniging.
Daar is een knop melden.
Daar vult u de gegevens in om de duiven te melden.
Via de site van Compuclub krijgt u alle gegevens van de ingekorfde duiven.
U hoeft dan alleen nog maar bij de juiste duif de tijd in te vullen.
Heeft u geen inlogcode voor vereniging dan kunt u deze bij Compuclub aanvragen.
Of melden via het meldprogramma van DAS “duivenmelden/afstanden” , zoals u gewend bent.
Marathonvluchten alleen via Compuclub.
ZLU vluchten melden zoals instructies ZLU en via Compuclub.
Meldingen komen op de site van Compuclub en meldingen ZLU ook op site van ZLU.
Het inkorfcentrum meldt meteen.
Melden kan, alléén door de meldposten van het inkorfcentrum.
Het programma “duivenmelden/afstanden” is gratis te downloaden. Zie hiervoor de instructies voor
meldprogramma. Deze instructies staan op de website van de afdeling www.afdeling3.nl
Kijk bij afdelingsconcoursen onder instructies.
Bij het melden doorgeven de gevraagde gegevens in het meldprogramma
* Lidnummer. * Naam. * ringnummer *Juiste tijd van constatering - ook de seconden!
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Reclames op de uitslag.
Reclames op de uitslag is mogelijk tot 3 dagen na verschijnen van de uitslag op internet.
De deelnemer moet zelf in de gaten houden wanneer de uitslag verschijnt op de internetsite.
De voorlopige uitslag staat bij Compuclub meteen, als na het lichten de bestanden zijn opgestuurd, op de
site van Compuclub: www.compuclub.nl
Bij de afdeling staat de officiële uitslag enkel dagen later op de site: www.afdeling3.nl
Concoursleider en penningmeester
Fond: Jan Antonis e-mail: janantonis@upcmail.nl
Midfond: H. van den Berg e-mail: j.berg66@upcmail.nl
Uitbetalingen.
De penningmeesters kunnen deze downloaden via hun box bij Compuclub.
Meestal 10 dagen na de vlucht staan deze in de box. Kijk dus regelmatig hierin.
De vluchten worden via incasso of uitbetalingen verwerkt met de penningmeester van de inkorfcentra.
Voorlopige uitslagen
Zoals u weet wordt meteen nadat de UPD bestanden zijn ingestuurd bij Compuclub een voorlopige uitslag op
de site van Compuclub geplaatst.
Deze wordt gehaald uit niveau 8.
Manifestatie
Alle kampioenschappen worden op de Oost-Brabant Manifestatie uitgereikt.
De Oost-Brabant Manifestatie is op zaterdag 2 november 2019 in zalencentrum van Bussel te Deurne.
Wedvluchtreglement
De afdelingsconcoursen worden vervlogen onder NPO wedvluchtreglement en de aanvullende
bepalingen in de instructies en mededelingen voor de afdelingsconcoursen.
Voor de Nationale inkorfcentra zijn er ook nog de instructies voor centrumleiders.
Wijzigingen door onvoorziene omstandigheden.
Indien er tijdens het vliegseizoen wijzigingen in het vliegprogramma komen, door onverwachte
omstandigheden of calamiteiten, kan de Commissie Afdelingsconcoursen wijzigingen doorvoeren in
vliegprogramma, kampioenschappen en alle andere zaken die hiermee te maken hebben.
Als de afdelingsconcoursen niet gelost worden op de geplande losplaats, maar wel ergens anders, dan
gaan de afdelingsconcoursen alleen door als:
Voor de midfond de losplaats niet korter is dan 300 km.
Voor de eendagsfond de losplaats niet korter is dan 500 km.
Voor de jonge duiven de losplaats niet korter is dan afstand 300km.
Voor de marathon indien de vervangende vlucht als marathon aangeduid blijft.
Voorkom teleurstellingen.
Velen poulen niet in de EC systemen maar vullen een strookje met wat ze willen poulen. Deze worden
dan door de vereniging handmatig ingebracht. Dit is geen probleem. Maar als het fout ingevoerd wordt
dan is het wel een probleem. De poulen worden dan niet uitgekeerd omdat het D*.UDP bestand geldig is.
Voorkom deze fouten door na het invoeren van poulen, ringnummers enz. een print te maken waar
alles opstaat. Laat deze print tekenen door de deelnemer. Als er dan fouten gemaakt worden kunnen deze
nog hersteld worden voordat een D*.UDP bestand wordt aangemaakt en verstuurd.
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Concoursgroepen:
Behoudens de Nationale concoursen Sector (Marathonvluchten) geven de afdelingen de vluchten en de
concoursgroepen op die voor de Nationale Kampioenschappen gelden.
Een concoursgroep is een door de afdeling aangewezen samenspel van meerdere verenigingen. Een
concoursgroep bestaat uit ten minste 90 leden.
Voor de Vitesse kampioenschappen afdeling gelden dezelfde concoursgroepen als die voor de NPO
gelden. De Vitesse kampioenen afdelingen worden gehaald uit de stand van de Nationaal
kampioenen.
Commissie Afdelingsconcoursen.
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