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WEDVLUCHTBESCHEIDEN 

Alle voorschriften zoals genoemd in de NPO reglementen ten aanzien van inmanden en lichten 
van klokken dienen onverwijld te worden opgevolgd. Zoals voorgeschreven in het NPO-
wedvluchtreglement dienen alle inkorflijsten en prints van de ECS systemen gedurende het 
lopende jaar te worden veilig gesteld en bewaard en op verzoek te kunnen worden getoond of 
opgestuurd. Dit geldt ook voor de computerbestanden en de computer waarmee de D en W 
bestanden, die aan de Compuclub zijn gestuurd, zijn vervaardigd. 

DEELNAME AAN CONCOURSEN 

Algemeen 

Vanaf 2023 gelden hier 2 mogelijkheden, waarvoor in beide gevallen geen inleg wordt gevraagd 
en uitsluitend een digitale uitslag wordt gemaakt. Indien u bij de opties van uw applicatie 
software aangeeft ‘alle verbanden toepassen’ zullen uw duiven automatisch in alle spelniveaus 
worden opgenomen. De 2 mogelijkheden zijn: 

1. Deelname aan afdelingsconcoursen; Deze uitslagen zullen worden georganiseerd op het 
niveau van midfond, dagfond en marathon. Door de invloed van weer en ligging zullen 
geen afdelingsconcoursen worden georganiseerd op vitesse vluchten en natour. Hiervoor 
moet niveau 8 worden gebruikt en is het aantal concoursduiven gelijk aan niveau 1. Deze 
vluchten zullen worden georganiseerd in een oost/west verdeling indien er sprake is van 
een midfondafstand voor de oude duivenvluchten en voor de jonge duivenvluchten met 
uitzondering van Orleans. In deze gevallen gaan de poulen in het rayon af. 

2. Daarnaast zullen alle op niveau 1 ingezette duiven worden opgenomen in een uitslag die 
gebruikt zal worden voor de nationale vlieggebieden. U hoeft hiervoor niets extra’s te 
doen. Met de Compuclub hebben we afspraken gemaakt dat alle duiven ingezet op 
niveau 1 automatisch in de nationale afdelingsuitslag worden opgenomen. Voor deze 
vluchten zal een extra uitslag worden gemaakt.  Het afdelingsbestuur heeft voor de 
vitesse en midfondconcoursen de 6 vlieggebieden, die voldoen aan de NPO richtlijnen, 
gedefinieerd. Voor de eendaagse fondvluchten bestaat de afdeling uit 2 vlieggebieden 
op basis van de Oost/West indeling die gehanteerd wordt bij de Midfond 
afdelingsconcoursen. Voor de marathonvluchten wordt net zoals in de afgelopen jaren 
de bestaande uitslag voor sector 1B als uitgangspunt genomen. 

Vanaf 2023 is het niet langer mogelijk om op niveau 8  met een afwijkend aantal duiven ten 
opzichte van niveau 1 deel te nemen. Conform NPO besluit moet op alle niveaus een gelijk 
aantal concoursduiven worden gezet. 
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Vluchten en vluchtcodes 2023 
 
Voor de afdelingsconcoursen moeten de vluchtcodes gebruikt worden die in deze instructies en 
op het afdelingsvliegprogramma staan vermeld. Voor de volgende Oude Duiven vitessevluchten 
zal uitsluitend een uitslag worden gemaakt ten behoeve van de nationale kampioenschappen. 
 

Datum Lossing Code Wedvlucht Categorie 
22-4 V16 Mettet Vitesse Oud 
29-4 V17 Chimay Vitesse Oud 
6-5 V18 Dizy le Gros Vitesse Oud 

27-5 V21 Laon Vitesse Oud 
10-6 V23 Morlincourt Vitesse Oud 
24-6 V25 Morlincourt Vitesse Oud 
8-7 V27 Laon Vitesse Oud 

Voor de volgende Oude Duivenvluchten wordt een Afdelingsconcours georganiseerd: 
 

Datum Lossing Code Wedvlucht Categorie 
13-5 M19 Nanteuil le H. Midfond Oud 
20-5 M20 Nanteuil le H. Midfond Oud 
27-5 E21 Issoudun Eendaagse Fond 
3-6 M22 Melun-Andrezel Midfond Oud 

10-6 E23 Chateauroux Eendaagse Fond 
16-6 A24 St Vincent Marathon 
17-6 M24 Sens Midfond Oud 
24-6 E25 La Souteraine Eendaagse Fond 
30-6 A26 Bordeaux Marathon 
1-7 M26 Sens Midfond Oud 
7-7 A27 Dax Marathon 
8-7 E27 Argenton sur Creuse Eendaagse Fond 

15-7 M28 Melun-Andrezel Midfond Oud 
21-7 A29 Tarbes Marathon 
22-7 E29 Issoudun Eendaagse Fond 
28-7 A30 Bergerac Marathon 

    Reservevlucht Eendaagse Fond: 5/8 Argenton sur Creuse (E31) 
 
De M-vluchten worden vervlogen in 2 rayons, de A- en E-vluchten worden in één concours 
vervlogen.  
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Op de volgende ZLU vluchten wordt een afdelingsconcours georganiseerd: 
 

Datum Lossing Code Wedvlucht 
23/6 Z91 Pau 
30/6 Z92 Agen Oude Duiven 
30/6 Z93 Agen Jaarlingen 
7/7 Z94 Barcelona 

15/7 Z95 St. Vincent 
21/7 Z96 Marseille 
28/7 Z97 Narbonne 
4/8 Z98 Perpignan 

 
Voor de volgende Jonge Duiven Vitesse vluchten, zal uitsluitend en alleen een uitslag worden 
gemaakt ten behoeve van de nationale kampioenschappen: 
 

Datum Lossing Code Wedvlucht Categorie 
16-7 J28 Mettet Jong Vitesse 
23-7 J29 Chimay Jong Vitesse 
30-7 J30 Vervins Jong Vitesse 
5-8 J31 Laon Jong Vitesse 
2-9 J35 Vervins Jong Vitesse 

 
Voor de volgende 4 Jonge Duivenvluchten wordt een Afdelingsconcours georganiseerd: 
 

Datum Lossing Code Wedvlucht Categorie 
12-8 F32 Nanteuil le H. Jong 
19-8 F33 Nanteuil le H. Jong 
26-8 F34 Sens Jong 
9-9 F36 Orleans Jong 

Voor de afdelingsconcoursen worden F32, F33 en F34 vervlogen in 2 rayons; F36 wordt 
vervlogen in één afdelingsconcours 

Op de natourvluchten zal geen extra uitslag op basis van de Nationale Vlieggebieden worden 
gemaakt. Natour is immers geen categorie voor de Nationale Kampioenschappen en ook niet 
voor de Afdelingskampioenschappen. 
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Insturen D en W bestanden 

Na het inzetten van de duiven moet  het D*.UDP zip bestand met minimaal niveau 1 en niveau 
8 direct gemaild worden naar de Compuclub.  
Na het afslaan van de klokken moet het W*.UDP zip bestand met minimaal niveau 1 en niveau 
8 direct gemaild worden naar de Compuclub. 

Dit kan op 2 manieren, via mail aan de rekenaar Compuclub of via een upload bij de Compuclub 
site van www.compuclub.nl. In sommige applicatiesoftware (bv DasPasUdp te downloaden van 
www.huynen.info) is de mogelijkheid opgenomen om e-mail adressen op te nemen, die 
vervolgens via deze software gebruikt worden om de UDP bestanden te verzenden. Indien er 
meerdere vluchten op één dag zijn, moeten UDP bestanden afzonderlijk worden verstuurd of 
geupload. 

Rayons en vlieggebieden 

1. Afdelingsconcoursen:  

De afdelingsconcoursen worden 
voor wat betreft de 
Midfondvluchten en de jonge 
duiven vluchten (excl. Orleans) 
in twee rayons (rayon 
West/rayon Oost) vervlogen. De 
Dagfond, Marathon, ZLU en 
jonge duivenvlucht Orleans 
worden niet in rayons vervlogen. 
De vlieglijn lopend van 
Chateauroux naar Balgoy 
scheidt de rayons van het 
afdelingsspel. Alleen afdelingsconcoursen tussen 300 en 400 km met referentiepunt 
Eindhoven PSV Stadion worden in de rayons Oost en West vervlogen.  

 

2. Nationale kampioenschappen: uitsluitend voor nationale kampioenschappen zullen er 
Vitesse en Midfonduitslagen worden gemaakt op basis van 6 vlieggebieden, zoals 
gedeponeerd bij de NPO. Dit zijn extra uitslagen voor de Vitesse en Midfond. Voor de 
Dagfond zal de indeling in Oost/West worden genomen eveneens ten behoeve van de 
Nationale Kampioenschappen. 

 
De rayonindelingen vindt u ook op de website van de afdeling onder vliegprogramma. 
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Diverse zaken met betrekking tot concoursen 

• Voor alle afdelingsvluchten (Midfond, Dagfond, Marathon en Jong) moet een complete 
telstaat/recapitulatiestaat niveau 8 worden meegegeven aan de vervoerders van de 
ingemande duiven. De volledig ingevulde mandenlijsten zijn verplicht voor alle 
fondvluchten en de sectorvluchten Sens en Orleans bij de Jonge Duiven. 

• IBAN rekeningnummer. Bij de invoering van het IBAN rekeningnummer heeft iedere 
vereniging voor het kunnen incasseren van de concoursgelden en attracties een 
“doorlopende machtiging SEPA” in moeten vullen. Hierop staat ook een “merk 
machtiging”. Bijvoorbeeld 2151C ( verenigingsnummer +  C voor afdelingsconcoursen). 
Dit merk kan maar voor één rekeningnummer gelden. Als een vereniging van 
rekeningnummer verandert,  moet ook een nieuwe machtiging worden ingevuld. Zijn bij 
een vereniging twee rekeningnummers in gebruik, dan kan maar één rekeningnummer 
dit merk hebben.  Vul in dit geval een nieuwe doorlopende machtiging SEPA in.  

• De poulen tellen zoals ze in het  D*.UDP bestand staan. 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 bij het invoeren in het elektronisch systeem of handmatig in 
de applicatie software zoals Venira zijn voor rekening van de deelnemer. Voorkom 
teleurstellingen en controleer de geprinte poulebrief zorgvuldig.  

• Voor de afdelingsconcoursen wordt niveau 8 gebruikt. Op alle afdelingsconcoursen wordt 
1 op 3 gespeeld exclusief ZK-ZLU-vluchten die 1 op 4 gespeeld worden omdat de ZLU 
ook 1 op 4 speelt. 

Poule stelsel 

Poulen gebeurt alleen in 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. Dat ziet er dus zo uit:  1e en 2e , 3e  en 4e , 5e  en 6e , 7e  en 8e , 9e  en 10e 
getekende. 

Veel liefhebbers poulen niet in de EC systemen, maar vullen een poulebrief of een strookje in 
met wat ze willen poulen. Deze worden dan door de vereniging handmatig ingebracht. De inhoud 
van het D*.UDP bestand is altijd leidend.  Voorkom fouten door na het invoeren van poulen, 
ringnummers enz. een print te maken. Laat deze print controleren en tekenen door de 
deelnemer. Als er dan fouten geconstateerd worden, kunnen deze nog hersteld worden voordat 
een D*.UDP bestand wordt aangemaakt en verstuurd. 
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De in te zetten poulen zijn alsvolgt:  
   
 Poule Inleg in gaat af uit te keren bedragen 
  Euro Centen 
 
 1 50 1 : 4 € 2,-  
 2 100 1 : 4 € 4,- 
 3 200 1 : 4 €  8,- 
 4 300 1 : 4 € 12,- 
 5 400 1 : 4 € 16,- 
 6 500 1 : 4 € 20,- 
 7 1000 1 : 4 € 40,- 
 8 100 1 : 10 € 10,- 
 9 100 1 : 25 € 25,- 
 10 100 1 : 50 € 50,- 
 11 100 1 : 100 € 100,- 
 12 10 HWH € 50,- 
 13 50 JP  € 15,-  ( 25% ingehouden voor jeugd)  
 14 50 geluk 100%  ineens af  
 15 100 serie 2 € 20,- 
 16 150 serie 3 € 30,- 
 17 250 serie 4 € 50,- 
 18 50 HP A  per duif HPA poule–gaat ineens af  90% 
    (10% voor organisatie) 
 19 100 HP B  per duif € 50,- 
 20 250 HP C  per duif € 100,-    € 50,-   en  € 25,- 
 21 500 HP D  per duif € 500,-   € 250,-   € 100,-  en  € 50,- 

De poules 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. Als deze poule niet afgaat dan verschuift het te vervliegen bedrag naar de 
volgende vlucht in dezelfde categorie. Nog aanwezige gelden in de pot HP A van vorig jaar:  

• Op de Midfond oude duiven rayon West    € 81,00;  Rayon Oost    € 9,90 
• Op de Midfond jonge duiven rayon West   € 0,00;  Rayon Oost  € 39,60 
• Op de Eendaagse fond         € 0,00 
• Op de Marathon          € 902,60 
• Op de ZLU vluchten         € 390,55 
• Op de Fond jonge duiven (Orleans)   € 157,95 
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Prijzenschema ZK-ringen 2023  

Midfond: Op de volgende midfond vluchten per rayon: 
• M20 Nanteuil le H.    € 50 –  2 x 25 en 8 x 15 per rayon 
• M24 Sens      € 50 –  2 x 25 en 8 x 15 per rayon 
• M28 Melun-Andrézel   € 50 –  2 x 25 en 8 x 15 per rayon 

Dagfond: Op de dagfondvluchten op basis van de totaaluitslag:          
• E21 Issoudun     € 50  –  5 x 25 en 30 x 15 
• E23 Chateauroux    € 50 –   5 x 25 en 30 x 15 
• E25 La Souterraine   € 50 –   5 x 25 en 30 x 15 
• E27 Argenton sur Creuse  € 50 –   5 x 25 en 30 x 15    
• E29 Issoudun     € 50 –   5 x 25 en 30 x 15 
• E31 komt als reserve vlucht in aanmerking als een van de dagfondvluchten 

uitvalt. 

Marathon: op de marathon op basis van de totaaluitslag: 
• A24 St. Vincent     € 50 -  5 x 25 en 30 x 15 
• A26 Bordeaux     € 50 -  5 x 25 en 30 x 15     
• A27 Dax       € 50 -  5 x 25 en 30 x 15 
• A29 Tarbes      € 50 -  5 x 25 en 30 x 15  
• A30 Bergerac     € 50 -  5 x 25 en 30 x 15 

ZLU vluchten: op de volgende ZLU vluchten op basis van de totaaluitslag: 
• Z94 Barcelona     € 50 – 1 x 25 en 5 x 15  
• Z97 Narbonne     € 50 – 1 x 25 en 5 x 15 
• Z98 Perpignan     € 50 – 1 x 25 en 5 x 15 

Jonge duiven: op de volgende jonge duivenvluchten: 
• F32 Nanteuil     € 50 – 2 x 25 en 8 x 15 per rayon  
• F33 Nanteuil     € 50 – 2 x 25 en 8 x 15 per rayon 
• F34 Sens      € 50 – 2 x 25 en 8 x 15 per rayon 
• F36 Orleans     € 50 – 2 x 25 en 16 x 15 

ZK-ring cracks  
• Midfond West    € 25 – 4 x € 15    
• Midfond Oost    € 25 – 4 x € 15  
• Dagfond      € 25 – 4 x € 15  
• Marathon     € 25 – 4 x € 15  
• Marathon ZLU    € 25 – 4 x € 15 
• Jonge Duiven    € 25 – 4 x € 15 
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Voor de ZK-ring crack tellen dezelfde uitslagen als met de duifkampioenschappen, maar dan 
voor de duif met een ZK-ring. De prijzen worden, zoals alle gewonnen geldprijzen, overgemaakt 
naar de penningmeester van de betreffende vereniging. 

Daarnaast gaat er jaarlijks € 100,- naar de jeugdcommissie ter besteding van de 
jeugdcommissie.   

ZK-ringenserie 2023 

Gouden ZK ringen     ringnummers 2335000 t/m 2347500 
Zuiderkempen ringen         4020001 t/m 4029000 

Nabestellingen van ZK, Goud-ZK en Gouden ringen via de eigen vereniging bij de NPO.  

Geldigheid ZK-ringen 

Een ZK-ring geeft 8 jaar recht op de kans op een prijs op de afdelingsconcoursen ( 2016 t/m 
2023). Deze ring is overdraagbaar. Dus als een duif met een ZK-ring over gaat naar een andere 
liefhebber, aangesloten bij afd. Oost-Brabant, kan deze duif in aanmerking komen voor een ZK-
ringenprijs.   

De verdiende 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. Als er géén 
of een verkeerd jaartal in het D* bestand staat,  komt men niet in aanmerking voor een ZK-
ringenprijs.  Controleer je inkorfstaat bij ondertekening zorgvuldig. 

Uitslagen Compuclub. 

Er worden een drietal uitslagen gemaakt. Niet alleen de traditionele uitslag van de snelste duif 
maar ook de uitslag van beste’ aangewezen’ waarvan er 2 van de bovenste 3 getekenden tellen 
en beste ‘hokprestatie’ (onaangewezen).  

•  Snelste duif   

•  Aangewezen  

• Grootmeester (=onaangewezen) conform NPO kampioenschap/Grootmeester formule. 

Voor 2023 hanteren wij wederom het NPO-kampioenschap en de NPO-berekeningswijze. 
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Kampioenschappen afdelingsspel 

• Duifkampioen: Hiervoor tellen de punten van de duif individueel. 
• Aangewezen kampioenschap: Hiervoor tellen de kampioenspunten van de 2 snelste 

duiven van de eerste 3 getekenden. 
• Grootmeester (=onaangewezen ) kampioenschap: Hiervoor worden de punten van de 

prijsduiven opgeteld en gedeeld door het aantal duiven dat men laat deelnemen aan de 
vlucht. Minimaal deeltal is 8 voor Midfond en Jonge duiven. Voor de Eendaagse 
fondvluchten en de Marathonvluchten incl. ZK-ZLU vluchten  is het minimale deeltal 4.  

Puntentelling: De eerste prijs van iedere vlucht krijgt 1.000 punten, zowel rayon als totaal,                             
aftrekgetal naar verhouding van het aantal prijzen.  

Categorieën waar afdelingskampioenschappen op vervlogen worden: 

• Vitesse: alle V vluchten tellen hiervoor. Kampioenschap met één aftrekvlucht waarbij een 
uitgevallen vlucht als aftrekvlucht telt.  De Afdelingskampioenschappen Vitesse worden 
gehaald uit de eindstand van de NPO kampioenschappen Vitesse.  

• Midfond: alle M vluchten tellen hiervoor. Kampioenschap met één aftrekvlucht waarbij 
een uitgevallen vlucht  als aftrekvlucht telt.  Kampioenschap per Rayon, Oost en West. 
De punten uit de rayonuitslag tellen.  

• Eendaagse fond: alle E vluchten tellen hiervoor. Kampioenschap met één aftrekvlucht 
waarbij een uitgevallen vlucht als aftrekvlucht telt.  

• Marathon: alle A vluchten tellen hiervoor. Kampioenschap met één aftrekvlucht waarbij 
een uitgevallen vlucht als aftrekvlucht telt. Voor het duifkampioenschap tellen de 3 beste 
resultaten van de vijf vluchten.  

• ZK-ZLU vluchten: alle Z vluchten tellen hiervoor. Kampioenschap met twee 
aftrekvluchten waarbij een uitgevallen vlucht ook als aftrekvlucht telt. Hiervan tellen de 6 
beste resultaten van de 8 vluchten. Gaan er 7, 6 of 5  vluchten door dan tellen de 5 beste 
resultaten.  Gaan er 4  of minder door dan tellen alle vluchten.  Voor het 
duifkampioenschap tellen van de 8 vluchten de 3 beste resultaten.   

• Jonge duiven: alle F vluchten tellen hiervoor. Ook hier is sprake van een aftrekvlucht.  
Op de vluchten die in rayons worden gespeeld, tellen de punten uit de rayons, op de 
vlucht Orleans  tellen de punten uit de totaaluitslag.  

Beste Asduif Oud. Totaal van de beste  14 vluchten Vitesse, Midfond, Eendaagse dagfond of 
Marathon. 

Beste liefhebber:  Totaal van Vitesse, Midfond, Eendaagse fond, Marathon en Jong. De 
slechtste categorie bij de Oude duiven vervalt. Er is in deze categorie een Grootmeester en een 
Aangewezen kampioenschap.  
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CUPS 

                    

Giantel              MIDFONDCUP 

 Voor deze cup telt de eerste getekende.  Voor deze cup tellen 
alle vluchten van het midfondprogramma oude duiven M19 t/m 
M28 en van het jonge duiven programma F32, F33 en F34 

 

van Wanrooij  EENDAGSCUP 

 Voor deze cup telt de eerste getekende. Voor deze CUP 
tellen alle vluchten van het Eendaagsefond programma, E21 
t/m E29 eventueel de reserve vlucht E31.       

 

 van Schijndel  SUPERCUP 

 Voor deze cup telt de eerste getekende.  Voor deze 
SUPERCUP tellen alle vluchten van het Nationaal 
Marathonprogramma en Barcelona (ZK-ZLU vlucht),  A24 t/m 
A30 en Z94 ( Barcelona) 

Melden van duiven 

Op de Marathon vluchten geldt een meldingsplicht conform het wedvluchtreglement NPO 
(binnen 1 uur na constatering). Op de overige vluchten hoeft niet gemeld te worden. Duiven 
geconstateerd in de neutralisatietijd moeten worden gemeld binnen 1 uur na afloop van de 
neutralisatietijd. Formeel dient iedere liefhebber zijn eerst geconstateerde duif te melden. Om 
het concoursverloop op afdelingsniveau te kunnen monitoren moeten alle geconstateerde 
duiven op de Marathon vluchten bij onze afdeling gemeld worden, ook als het concours in uw 
vereniging of samenspel reeds gesloten is. De meldpost van elk nationaal inkorfcentrum noteert 
in een lijst alle gemelde duiven, daarbij is het van belang dat ook de meldtijd van de liefhebber 
wordt genoteert. Niet, of te laat melden kan uitsluiting tot gevolg hebben. De concours-
commissie beoordeelt de ontstane situatie.  

De ZLU schrijft voor dat alle duiven gemeld moeten worden binnen 15 minuten na constatering. 
conform de meldinstructies van de ZLU. Wij nemen de voorschriften en reglementen van de 
ZLU over voor de afdelingsconcoursen ZLU vluchten. Deze zijn te raadplegen op de ZLU site. 
Het inkorfcentrum ZLU vluchten kan u verder informeren. 
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Melden bij de Marathonvluchten en nationale dagfondvlucht kan alléén via de site van 
Compuclub. Meldingen bij de Marathon-vluchten komen op de site van de Compuclub en de 
ZLU-meldingen komen op de site van de ZLU. Melden van de duiven op de Marathonvluchten 
gaat als volgt: 

• Inloggen bij Compuclub met inlogcode vereniging. Druk op de knop <melden>.  
• Vul 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 uw vereniging dan kunt u deze bij Compuclub 
aanvragen. 

Het melden kan ook via het meldprogramma van DAS “duivenmelden/afstanden”. Melden kan 
alléén door de meldpost van het inkorfcentrum. Bij het melden vul je de gevraagde gegevens 
in: *Lidnummer *Naam *Ringnummer *Juiste tijd van constatering, incl de seconden!  

 

Reglement en overige bepalingen 

• De afdelingsconcoursen worden vervlogen volgens alle bepalingen van het NPO 
wedvluchtreglement en de aanvullende bepalingen in de instructies en mededelingen 
voor de afdelingsconcoursen. Bij de ZK-ZLU vluchten gelden de voorschriften en 
reglementen van de ZLU. 

• Er kunnen zich in het vliegseizoen onverwachte situaties voordoen. Extreme 
weersomstandigheden, afgelastingen van vluchten, epidemieën, vervoersverboden, 
veranderde wetgeving en regelgeving en andere niet nader genoemde omstandigheden,  
welke impact hebben op regulier verloop van de wedvluchten. Indien er tijdens het 
vliegseizoen wijzigingen in het vliegprogramma komen kan Bestuur NPO, Bestuur 
afdeling en/of de Commissie Afdelingsconcoursen wijzigingen doorvoeren in het 
vliegprogramma, de kampioenschappen en alle andere zaken die hiermee te maken 
hebben. Wijzigingen zullen via de website van de afdeling worden gecommuniceerd. 

• Als de afdelingsconcoursen niet gelost worden op de geplande losplaats, maar wel 
ergens anders, dan gaan de afdelingsconcoursen alleen door als de afstand Eindhoven: 

o voor de Midfond Oude duiven de losplaats niet korter is dan de afstand 300 km. 
o voor de Eendaagse Fond de losplaats niet korter is dan afstand 500 km.  
o voor de Jonge duiven de losplaats niet korter is dan afstand 300 km. 
o voor de Marathon indien de losplaats niet korter is dan afstand 750 km. 

• Bij een uitbraak van Vogelgriep zullen de getroffen liefhebbers naast de streepvlucht 
worden gecompenseerd door voor één vervallen vlucht het gemiddelde resultaat aan te 
houden. 
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Contacten en reclames op de uitslag 

Reclames op de uitslag zijn mogelijk tot 3 dagen na verschijnen van de uitslag op internet. 
Reclames sturen naar  schuurmans.g@planet.nl. De deelnemer moet zelf in de gaten houden 
wanneer de uitslag verschijnt op de internetsite. De voorlopige uitslag staat direct bij Compuclub, 
www.compuclub.nl,   op de site als de bestanden na het lichten zijn opgestuurd. Bij de afdeling 
staat de officiële uitslag enkele dagen later op onze site: www.afdeling3.nl. 

Uitbetalingen; De penningmeesters kunnen de uitbetaallijsten downloaden via hun box bij 
Compuclub. De vluchten worden via incasso of uitbetalingen verwerkt met de penningmeesters 
van de inkorfcentra. 

Concoursleider     Geert Schuurmans. E mail schuurmans.g@planet.nl; 
Penningmeester    Geert Schuurmans. E mail schuurmans.g@planet.nl 

 

De kampioenen van Afdeling Oost-Brabant worden tijdens de Oost-Brabant Manifestatie 
gehuldigd op 

 
Zaterdag 4 november 2023 vanaf 13.00 uur in 
Zalencentrum ’t Zand Brabants Gastvrij 
Bestseweg 52 
5688VP Oirschot 
0499-571817 
www.zand-oirschot.nl 

 

Commissie Afdelingsconcoursen 

Afdeling Oost-Brabant 
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Samenvatting van de vluchten en kampioenschappen. Bij vluchten in twee rayons tellen de rayon punten. 
 
Kampioenschappen afdeling Oost-Brabant 2023  

Vluchtcode 
 

Vluchten 
 
 

Aantal rayons 
indien van 
toepassing 

Aangew. 
 

Grootmeester 
(=onaangewezen) 

Duif 
kamp. 

 
 

Giantel 
Midfond 

Cup 
9  vl. 

ZK- van 
Wanrooij 

Cup 
5 vl 

ZK - van 
Schijndel 

Cup 
6 vl. 

Midfond  5 v.d. 6 5 v.d. 6 5  v.d. 6    
M19 13 mei Nanteuil le H. 2 x x x x   
M20 20 mei Nanteuil le H.    2 x x x x   
M22 3 juni   Melun-Andrézel 2 x x x x   
M24 17 juni Sens 2 x x x x   
M26 1 juli  Sens 2 x x x x   
M28 15 juli  Melun-Andrézel 2 x x x x   
              
Eendagsfond     4 v.d. 5 4 v.d. 5 4 v.d. 5    
E21 27 mei Issoudun   x x x  x  
E23 10 juni Chateauroux   x x x  x  
E25 24 juni La Souterraine   x x x  x  
E27 8 juli Argenton sur C.   x x x  x  
E29  22 juli  Issoudun   x x x  x  
E31  5 aug  Reserve dagfond   ? ? ?  ?  
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Vluchtcode Vlucht Aantal rayons 
indien van 
toepassing 

Aangew. Grootmeester 
(=onaangewezen) 

Duif 
kamp. 

Giantel 
Midfond 

Cup 

ZK- van 
Wanrooij 

Cup 

ZK - van 
Schijndel 

Cup 
Marathon    4 v.d. 5 4 v.d. 5 3 v.d. 5    
A24 16 juni St. Vincent   x x x   x 
A26 30 juni Bordeaux  x x x   x 
A27 7 juli Dax  x x x   x 
A29 21 juli Tarbes  x x x   x 
A30 28 juli  Bergerac  X x x   x 
ZLU vlucht  6 v.d. 8 6 v.d. 8 3 v.d. 8    
Z91 23 juni Pau  x x x    
Z92 30 juni Agen oude  x x x    
Z93 30 juni Agen jaarl.  x x x    
Z94 7 juli Barcelona  x x x   x 
Z95 15 juli St Vincent  x x x    
Z96 21 juli Marseille  x x x    
Z97 28 juli Narbonne  x x x    
Z98  4 aug  Perpignan  x x x    
          
Jonge duiven   3 v.d. 4 3 v.d. 4 3 v.d. 4    
F32 12 aug Nanteuil le H. 2 x x x x   
F33 19 aug Nanteuil le H. 2 x x x x   
F34 26 aug Sens 2 x x x x   
F36 9 sept Orleans  x x x    

 


