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Huren Iveco of container voor Trainingsvluchten 
 
Wanneer u als vereniging, CC of Kring een extra trainingsvlucht wilt organiseren voor 
uw leden dan is het mogelijk om hiervoor een auto van de Afdeling te huren. 
Hiervoor worden de volgende huurprijzen in rekening gebracht. 
 
Voorwagen Iveco (Max. 1200 duiven): Huurprijs € 100 (incl. chauffeur) + € 0,25 per 
gereden kilometer. Voorwagen Iveco met aanhanger (Max. 2200 duiven): Huurprijs 
€ 150 (incl. chauffeur) + € 0,25 per gereden kilometer. De duiven worden ’s morgens 
opgehaald. 
 
Wanneer u wilt dat de duiven ’s avonds al worden opgehaald dan is dit onder 
voorwaarden mogelijk. In eerste plaats moet er stallingsruimte voor handen zijn om 
de Iveco ’s nachts te kunnen stallen. Verder zijn er extra kosten aan verbonden. De 
huurprijs van de Iveco wordt dan met € 50 verhoogd. 
 
Bij het huren van een Iveco worden de duiven in overleg opgehaald en ‘s morgens 
naar de losplaats gebracht. U dient verder zelf te zorgen voor een convoyeur die 
meegaat naar de lossing. Wanneer wij dit als Afdeling moeten verzorgen worden 
hiervoor kosten in rekening gebracht. Dit is bij ’s morgens ophalen € 50 en voor ’s 
avonds ophalen € 100. 
 
Een container (Max. 5250 duiven) huren: Huurprijs € 750 + de transportkosten van 
onze vervoerder. Bij het huren van een container moet er altijd een convoyeur mee 
van de Afdeling. U kunt hiervoor zelf afspraken maken met een convoyeur of deze 
inhuren via de Afdeling. 
 
U kunt de Iveco of container huren via het secretariaat van Afdeling 9. Huren kan 
alleen wanneer u minimaal 2 weken voor de vlucht uw aanvraag indient. Dit i.v.m. 
het aanvragen van een lossingsvergunning. Bij aanvragen na 20 maart 2018 kan de 
trainingsvlucht alleen doorgaan indien er vervoer en chauffeurs beschikbaar zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle actuele informatie vindt u op www.afdeling9.nl 
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Voorwoord 
Beste leden van Afdeling 9 Oost Nederland, 
 
Graag maak ik gebruik van deze mogelijkheid om u te informeren over een 
aantal actuele zaken.  
 
Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn dat wij een nieuwe website hebben 
gelanceerd, www.afdeling9.nl Wekelijks zullen wij op deze site de filmpjes tonen 
van de lossing van onze duiven. Ook het transport en de verzorging zal 
regelmatig in beeld worden gebracht. Op de site komt ook de mogelijkheid om 
de duiven op alle wedvluchten te melden. Het zou fijn zijn als u massaal mee 
gaat doen met het melden. Het gaat eenvoudig worden, dus dat kan het 
probleem niet zijn. De top van de uitslag is dan vlot na thuiskomst van de duiven 
inzichtelijk. De duiven worden direct in de juiste CC geplaatst, wanneer wij het 
met zijn allen doen zal het de beleving van onze mooie sport ten goede komen. 
 
Onze Afdeling is in 1998 opgericht, wij bestaan dus 20 jaar. Dat zal niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Op alle disciplines is er een jubileumvlucht met 5 
gratis geldprijzen van € 50,- voor de 20e, 40e, 60e, 80e en laatste prijsduif op 
de Kringuitslag.  
 
Wij hebben regelmatig overleg met de besturen van onze buren, de Afdelingen 
7 en 8. Dat zorgt er onder andere voor dat wij op alle sectorvluchten samen 
gaan vervoeren en lossen. Dat geeft ons als bijkomend voordeel de mogelijkheid 
om het gehele werkgebied van 7, 8  en 9 in nieuwe vlieggebieden in te delen. 
Verenigingen die aan elkaar grenzen zullen ongeacht in welke Afdeling ze liggen 
bij elkaar in een vlieggebied worden ingedeeld. De uitslagen van deze 
vlieggebieden worden geplaatst op de sites van de Afdelingen. Er zijn geen 
kampioenschappen aan verbonden. Op deze manier kunnen wij ervaringen 
opdoen voor toekomstige indelingen. 
 
Een nieuw seizoen staat voor de deur, ik hoop dat het voor u fijne momenten 
kent, en er genoten kan worden van vroege aankomsten van onze gevleugelde 
vrienden. 
 
Graag wil ik iedereen die zich inzet voor onze Afdeling bijzonder hartelijk danken. 
Samen zijn wij in staat er iets moois van te maken. 
 
Ik wens iedereen een gezond en succesvol seizoen toe! 
 
Voorzitter,  
Ben Geerink 
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Kampioenschappen 2018 Afdeling 9 Oost-Nederland 
 
In 2018 zijn er binnen Afdeling 9 Oost-Nederland de volgende kampioenschappen. 
Vitesse, Midfond, Jonge duiven, Snelheid, Dagfond en Marathon. 
 
Op alle onderdelen zijn er 10 onaangewezen en 10 kampioenen aangewezen 
kampioenen. Verder zijn er, op het kampioenschap Snelheid na, 5 Duifkampioenen 
per onderdeel. Op de snelheid zijn er geen duifkampioenen. 
 
Voor de Afdelingskampioenschappen tellen de onderstaande vluchten.  
Vitesse:  V15 t/m V17, V19, V21 en V23. Punten uit de Kringuitslag. 
Midfond:  M18, M20, M22, M24, M25, M26 en M28. Punten uit de Kringuitslag. 
Jonge duiven: J28 t/m J33, J35 en J37. Punten uit de Kringuitslag. 
Snelheid:  De bovengenoemde vluchten behalve J35 en J37. J35 en J37 tellen 
niet mee voor het kampioenschap Snelheid. Punten uit de Kringuitslag. 
Dagfond:  E21, E23, E25, E27, E29 en E31. Punten uit de Noord-Zuid uitslag. 
Marathon:  A22, A24, A25, A27, A28, A30 en A31. Punten uit de Afdelingsuitslag. 
 
De vluchten tellen alleen mee voor de afdelingskampioenschappen indien elke Kring 
een vlucht heeft. Wanneer er vluchten op zondag plaatsvinden is er ook een 
kampioenschap min zondag. Het e.e.a. conform andere jaren. 
 
Puntensysteem voor de kampioenschappen: 
Onaangewezen:  Verfijnde NPO-systeem 1 op 10 met afronding. 
Aangewezen:  Hiervoor telt het gemiddelde aantal punten van twee van de 

drie bovenste duiven van de lijst. 
De prijsverhouding van de uitslagen is 1 op 4. 
Eerste duif 1000 punten en aftellend naar 0. 
 

Nationale Kampioenschappen 2018 
 
De vluchten die meetellen voor de Nationale kampioenschappen zijn nog niet 
vastgesteld. Wel zijn er in een vooroverleg afspraken gemaakt. Wanneer deze niet 
worden gewijzigd gaan de volgende vluchten meetellen voor de Nationale 
kampioenschappen. 
 
Vitesse: V15, V16, V17, V19, V21 en V23. Reservevlucht V14. 
Midfond: M18, M20, M22, M24, M25 en M26. Reservevlucht  M28. 
Op de Vitesse en Midfond tellen 5 van de 6 vluchten. 
Jonge duiven: J28 t/m J33, J35 en J37. Reserve vlucht is J27. 7 van de 8 vluchten 
tellen. Reservevlucht J27. 
Dagfond: E21, E23, E25, E27 en E29. Reservevlucht E31. 4 van de 5 vluchten tellen. 
Marathon: A24, A25, A27, A28, A30 en A31. 5 van de 6 vluchten tellen. Voor het 
duifkampioenschap tellen 3 van de 6 vluchten. 
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Bestuur Afdeling 9 Oost Nederland 
 
Voorzitter Secretaris Penningmeester 
Ben Geerink Arjan van de Willige John Bosman 
Bruinehaarsweg 48 Karel Doormanstraat 26-A Leliestraat 8 
7679 TJ Langeveen 7461 ER Rijssen 7004 CS Doetinchem 
Tel. 06-53852404 Tel. 06-16673702 Tel. 06-52612527 
b.geerink@afdeling9.nl  secretaris@afdeling9.nl      j.bosman20@upcmail.nl  
 
Bestuursleden: 
2e Vz. Louis ter Huerne    Tel. 0541-512986  louis.ter.huerne@outlook.com 
2e Sec.  Martin Bakker Tel. 074-2664610  ledenadministratie@afdeling9.nl 
2e Pen. Ulrich Kögging Tel. 074-2773853  ulrichkogging@gmail.com 
Lid Hans Ekkel Tel. 0546-564846  ekkel.h@caiway.nl  
Lid Henk ten Hoopen   Tel. 0545-291734  duivenhenktenhoopen@planet.nl  
  
 

Bankgegevens 
 
Afdelingspenningmeester Wedvluchtpenningmeester 
J. Bosman H. Nijmeier 
Bankrekening NL54 RABO 034.73.95.368 Molenstraat 79b 
t.n.v. Afdeling 9 Oost Nederland Rijssen. 7581 BN Losser 
j.bosman20@upcmail.nl Tel. 053-5381042 
 nijmijer1947@kpnmail.nl 

Bankrekening NL51RABO 038.03.17.028 
t.n.v. Afdeling 9 Oost-Nederland. 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Afdeling 9 is ook te volgen 
via Facebook 

 
Afdeling 9 Oost-Nederland 



 
 

6 

Vervoerscommissie Afdeling 9 
 
Contactpersoon van de Afdeling is Louis ter Huerne. Hij is bereikbaar op tel. 0541-
512986 of per mail louis.ter.huerne@outlook.com  De Vervoerscommissie bestaat 
uit de volgende leden. 
 
Ulrich Kögging  Tel. 074-2773853   ulrichkogging@gmail.com 
Louis ter Huerne Tel. 0541-512986  louis.ter.huerne@outlook.com 
Edwin Wiersma  Tel. 06-11098556  edwin_w@hotmail.com 
Jurgen ten Asbroek Tel. 06-46323940  jurgentenasbroek@home.nl 
Toon Roes  Tel. 06-11860469 toonroes@hotmail.nl 
 

Lossingscommissie Afdeling 9 
 
Contactpersoon van de Lossingscommissie is Henk ten Hoopen. Hij is bereikbaar op 
tel. 0545-291734 of per mail duivenhenktenhoopen@planet.nl 
 
Leden van de Lossingscommissie zijn: 
Ben ten Barge, Enrico Doldersum, Leo Sterken, Peter Janssen en Jan Visser. 
 

Afdelingsklokkencommissie 
 
Voorzitter en contactpersoon bestuur is Hans Ekkel. Hij is bereikbaar op tel. 0546-
564846 of per mail op ekkel.h@caiway.nl  
 
Leden: 
Kring 1 Hans Ekkel Tel. 0546-564846 ekkel.h@caiway.nl  
Kring 2 Ernst ten Vaanholt Tel. 074-2435941 ebtenvaanholt@hotmail.com 
Kring 3 Gerard van den Bovenkamp  Tel. 0314-323997  bovenkampga@hetnet.nl 
 
 

Afdelingshokcontroleurs 
 
In Afdeling 9 zijn de onderstaande hokcontroleurs aangesteld. 
 
Kring 1 Hans Ekkel Tel. 0546-564846   ekkel.h@caiway.nl  
Kring 2 Martin Bakker Tel. 074-2664610   mhg.bakker@home.nl  
Kring 3 John Bosman Tel. 06-52612527     j.bosman20@upcmail.nl 
 
 

Afgevaardigden NPO-ledenraad 
 
John Bosman en Ulrich Kögging zijn de afgevaardigden van Afdeling 9 voor de 
NPO-ledenraad. Henk ten Hoopen is reserve afgevaardigde. 
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Teletekstvluchten 2018 
De berichtgeving en uitslagen op teletekst zijn met ingang van 1 januari 2018 
verdwenen van SBS6 teletekst. Op dit moment is het niet duidelijk of er nog bij een 
andere teletekst aanbieder mogelijkheden zijn. Wanneer dit wel het geval is zullen 
wij hier uiteraard onze medewerking aan verlenen en zorgen dat het e.e.a. tijdig 
wordt aangeleverd conform de regelgeving en afspraken die hierover zijn gemaakt. 
 

Dieselstaffel 
Op de vrachtprijzen is een dieseltoeslag van toepassing. Deze is variabel naar de 
hoogte van de toeslag die onze transporteur aan de hand van het contract aan ons 
berekend. Om u een duidelijk beeld te geven vermelden wij u hieronder de 
afgesproken dieseltoeslag zoals die zal worden berekend. 
0 tot 5% geen verhoging, 5,1 tot 10% is een verhoging van 2 cent per duif, 10,1 tot 
15% is een verhoging van 4 cent per duif, 15,1 tot 20% is een verhoging van 6 cent 
per duif en 20,1 tot 25% is een verhoging van 8 cent per duif. En ga zo maar door. 
Wanneer de dieselprijzen in de min zitten werkt de tabel andersom. Er zal dan geld 
van de vrachtprijs afgaan. 
 
De vrachtprijzen die staan vermeld in het vliegprogramma zijn exclusief 
dieseltoeslag. Op 1 april jl. was de actuele dieseltoeslag 2,5%. Dit betekent dat aan 
de start van het seizoen 2018 er geen verhoging door de dieseltoeslag is. Afhankelijk 
wat de dieselprijzen doen zal dit bedrag tijdens het seizoen wijzigen. De 
africhtingsvluchten met een * achter het vrachtgeld hebben een vast bedrag aan 
vrachtgeld. Hier komt geen dieseltoeslag bij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HARJAC B.V. 
Kunststof glazen en betaalmunten 

Lengelseweg 2 – 7041 DN ’s-Heerenberg 
Tel. 06-44 17 13 66 – Email: info@harjac.nl 

 
Harjac BV is een gespecialiseerd bedrijf in bewerking van kunststofproducten. We maken o.a. horeca 

polycarbonaat glazen van een zeer duurzame kwaliteit. De kunststof stapelglazen kunt u na het spoelen op 
elkaar stapelen, door een speciaal systeem kan al het vocht weglopen en drogen ze perfect. 

 

       
 

WWW.HARJAC.NL  Duivenliefhebbers 20% Korting op betaalmunten 
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Beleid leden van buiten Afdeling 9 
 
In onze Afdeling hebben wij leden die niet binnen het werkgebied van onze Afdeling 
wonen. Om geen wildgroei van onze Afdeling te krijgen en om eerlijke concoursen 
zoveel mogelijk te kunnen waarborgen zijn hierover afspraken gemaakt. In eerste 
plaats kan iedereen die al lid is van onze Afdeling lid blijven. Bij verhuizing van onze 
leden zal worden gekeken naar het nieuwe adres waar hij/zij gaat wonen. Indien ze 
binnen onze Afdelingsgrens of binnen de norm van onderstaande regels blijven 
kunnen ze lid blijven van onze Afdeling. Wanneer ze hieraan niet voldoen komt het 
lidmaatschap van Afdeling 9 te vervallen. 
 
Nieuwe leden uit een andere Afdeling: 
Indien er zich nieuwe leden aanmelden bij onze Afdeling, en die afkomstig zijn uit 
een andere Afdeling, zal dit alleen in behandeling worden genomen als de Afdeling 
waar ze wegkomen akkoord is met de overgang. Wanneer er geen goedkeuring van 
de betreffende Afdeling aanwezig is zullen we de aanvraag op voorhand afwijzen. 
Wanneer er goedkeuring is zal het bestuur bij individuele leden zelf beslissen hoe ze 
met de aanvraag omgaan. Wanneer het om een aanvraag van een vereniging gaat 
zal het zo nodig worden voorgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
Afdeling. 
 
Nieuwe leden uit het Buitenland: 
Indien er zich nieuwe leden aanmelden bij onze Afdeling afkomstig uit het Buitenland 
gelden er de volgende regels voordat ze worden aangenomen. In eerste plaats moet 
deze liefhebber ten noorden van de rivier de Rijn wonen en mag hij/zij niet boven 
onze Afdelingsgrens (Noordkant Afdeling) wonen. Door deze regel in te voeren zal 
onze Afdeling niet meer in de diepte groeien. Daarnaast mag het hok van het nieuwe 
lid niet verder dan 10 km. Hemelsbreed vanaf de Nederlandse grens staan. 
 

Opnemen nieuwe coördinaten 
Wanneer een liefhebber nieuwe coördinaten nodig heeft kan de vereniging de 
contactpersoon uit de Kring hiervoor benaderen. 
 
Kring 1: 
CC 1 & 4 Jacob Kroek Tel. 0546-641907  jacobkroek@gmail.com 
CC 2 & 3 Hans Leloux Tel. 0547-273654  hleloux@outlook.com  
 
Kring 2: 
CC 1 & 2 Louis ter Huerne Tel. 0541-512986  louis.ter.huerne@outlook.com 
CC 4 Ulrich Kögging Tel. 074-2773853  ulrichkogging@gmail.com 
 
Kring 3: 
CC 1 & 4 Leo Huurneman Tel 0544-461934   huurnem0@xs4all.nl 
CC 2 & 3 Gerard van den Bovenkamp Tel. 0314-323997 bovenkampga@hetnet.nl 



 
 

9 

Concoursleiders 
De concoursleider van Afdeling 9 is Ben Geerink. Hij is te bereiken op tel. Tel. 06-
53852404 of  b.geerink@afdeling9.nl Verder heeft elke Kring zijn eigen 
Kringconcoursleider. 
Kring 1  Kring 2   Kring 3 
Gerrit Leus  Jurgen ten Asbroek  Wim Jacobs 
Tel. 0546-564234 Tel. 053-5740655  Tel. 0314-667322   
gjleus@caiway.nl jurgentenasbroek@home.nl  info@harjac.nl  
 
Insturen D & W-bestanden 
De verenigingen van Afdeling 9 sturen na het inkorven en uitlezen van de klokken 
hun D. & W. bestanden in bij Compuclub. De D-bestanden dienen op de dag van 
inkorven te worden ingestuurd en de W-bestanden op de dag van het uitlezen van 
de klokken. De bestanden worden dit jaar alleen opgestuurd naar Compuclub. 
Wanneer er problemen zijn met het insturen van de D. & W. bestanden wordt u 
verzocht het bestand dezelfde dag nog te mailen naar de Kringconcoursleider. 
Vervolgens probeert u de andere ochtend zo spoedig mogelijk het bestand opnieuw 
in te sturen bij de rekenaars. 
 
Reclame op de uitslag 
Regelmatig komt het voor dat er reclame is op de uitslag. Deze kunnen door de 
contactpersonen van de verenigingen worden ingediend bij de Kringconcoursleiders. 
In de meeste gevallen kan de reclame per mail worden ingeleverd. Dit door middel 
van het toevoegen van de inkorf en aankomstlijst. Zijn er reclames bij de 
mechanische klokken dan moeten alle gegevens worden ingeleverd. Dit zijn 
poulebrief met klokband en de gummiringen. Reclames zijn in te dienen tot en met 
de eerste zaterdag na de betreffende vlucht. 
 
Wedvluchtbescheiden 
Indien u als vereniging de wedvlucht bescheiden digitaal instuurt naar Compuclub 
mogen onder de volgende voorwaarden de wedvlucht bescheiden onder 
verantwoording van de vereniging blijven. 
• De inkorf en aankomst lijsten moeten worden ondertekend door de 
liefhebber en de verenigingsfunctionaris. 
• Deze lijsten moeten worden bewaard in een dicht geplakte enveloppe en 
deze moet afgetekend zijn door de verenigingsfunctionaris. Op de enveloppe de 
datum en wedvlucht (incl. vluchtcode) vermelden. 
• Deze wedvlucht bescheiden moeten minimaal 3 jaar worden bewaard door 
de vereniging en zo nodig op verzoek kunnen worden getoond. 
• Het Afdelingsbestuur zal controles uitoefenen of de verenigingen zich aan 
de bovengenoemde voorwaarden houden. 
Indien u als vereniging de wedvlucht bescheiden niet digitaal aanlevert moeten de 
bescheiden na het inkorven (binnen 24 uur en voor het lossen van de duiven) en na 
het afslaan (binnen 24 uur) worden ingeleverd bij de Kringconcoursleider. 
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CC Indeling Kring 1 
 
CC 1 Twenterand           CC 2 Almelo 
0610 De Toekomst Harbrinkhoek         0603 De Reisduif Almelo 
0613 De Rode Doffer Harbrinkhoek         0604 De Luchtpost Almelo 
0616 De Grensvliegers Langeveen         0606 Het Luchtvermaak Almelo 
0683 De Gevleugelde Tukkers Geesteren       0607 De Witpen Almelo 
0685 De Luchtbode Tubbergen          0608 De Blauwe Doffer Almelo 
0688 De Koerier Vriezenveen          0611 Het Zuiden Almelo Almelo 
0696 Het Luchtvermaak Wierden         0612 De Snelvlucht Almelo 

 
CC 3 Rayon Berg en Dal          CC 4 N.O.O. Noord Oost Overijssel 
0646 De Reggevliegers Goor          0337 De Stormvogels Sibculo 
0653 De Luchtbode Nijverdal          0621 De Luchtsport Vroomshoop 
0654 Vitesse Nijverdal           0686 De Luchtbode Vriezenveen 
0672 De Snelle Wieken Markelo          0687 Ons Genoegen Westerhaar 
0680 Het Luchtvermaak Rijssen          0690 De Zilvermeeuw Westerhaar 
0681 De Zwaluw Rijssen 
0682 De Reisduif Rijssen 
0693 De Luchtbode Enter 
0695 De Eendracht Enter 
0749 De Bergvliegers Holten 
 

Attractievluchten 2018  Kring 1 
Attractievluchten:   Prijzen: 
  7 april  V14  Boxtel   1.  €150 
14 april  V15  Heusden-Zolder  2.  €100 
  5 mei   M18  Laon   3.  €75 
  7 juli  J27  Boxtel   4 t/m 7. Vlees t.w.v. €25 
14 juli   J28  Heusden-Zolder  8 t/m 10. Rollade 
     11 t/m 15.    Zak duivenvoer voor de 

 100e, 200e , 300e, 400e en 500e (moet gezet zijn) duif in de uitslag. 
Inleg €0,50 per duif. De duiven zetten in niveau 3 vak 20 
Per vlucht maximaal één prijs per liefhebber. 
 

NIC Kring 1 
0337 NIC Sibculo 0607 NIC Almelo 0688 NIC Vriezenveen 
Paterswal 6b Gravenstraat 2 Kanaalweg Noord 4 
7693 TC Sibculo 7605 BC Almelo 7671 EA Vriezenveen 
Tel. 0523-241400 Tel. 0546-827289 Tel. 06-25107026 
Contactpersoon: Contactpersoon: Contactpersoon: 
Edwin Wiersma Jan Vissia Gerrit Leus 
Tel. 06-11098556 Tel. 0546-860756 Tel. 0546-564234 
edwin_w@hotmail.com  gjleus@caiway.nl       
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Bestuur Kring 1 
Voorzitter Secretaris Penningmeester 
Enrico Doldersum Bert Nieboer Jonny Ekkel 
Bornsestraat 284 Schoolstraat 54 Garvesingel 19 
7601  PC Almelo 7686 CM Geerdijk 7672 AA Vriezenveen 
Tel. 06-23698489 Tel. 0546-646364 Tel. 06-10241557 
enricodoldersum@gmail.com bert@aanieboer.nl      jonnyenannemarieekkel@gmail.com 
 
Leden: 
Henry Dekker  Tel. 0541-680158 hjdekker92@hotmail.com  
Jan Kwintenberg Tel. 06-24527626 jankwintenberg@hotmail.com  
Jan Nijboer  Tel. 06-51357516 stoffeerderijnijboer@hotmail.com  
John Wiefferink  Tel. 0546-632348 johnmonique@hotmail.com  
 

Kampioenschappen 2018 Kring 1 
Vitesse en Midfond:  Alle vluchten. 
Jonge duiven Kort:  J27 t/m J31.  Boxtel t/m Quiévrain. 
Snelheid:   Alle bovenstaande vluchten. 
Jonge duiven Lang:  J32, J33, J35 en J37.  Laon t/m Melun. 
Natour, Dagfond en Marathon: Alle vluchten. 
Generaal: Alle vluchten van het programma tellen met uitzondering 

van de Marathon. Hiervan gelden  alleen de vluchten 
Périgueux (A25) en Bergerac (A30)  met evt. Cahors 
(A31)* als reservevlucht.  
* Alleen als de vlucht Bergerac voor het inkorven afgelast wordt.  

   
Per discipline zijn er 10 kampioenen aangewezen en 10 kampioenen onaangewezen. 
Er zijn 3 duifkampioenen voor de disciplines: Vitesse, Midfond, Jonge duiven Kort, 
Jonge duiven Lang, Natour, Dagfond en Marathon. Tevens is er een generaal 
duifkampioenschap over alle vluchten, die gelden voor het generale kampioenschap. 
Voor dit kampioenschap zijn er 5 duifkampioenen. Ook is er in 2018 weer een 
verenigingskampioenschap. 
 
Kampioenschapspunten: 
Onaangewezen: Het verfijnde NPO systeem 1 op 10 met afronding 
Aangewezen: Het gemiddelde aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 
duiven van de inkorflijst. De punten worden op de Vitesse, Jong kort en Natour uit 
de CC-uitslag gehaald. Op alle overige onderdelen worden de punten uit de Kring 
uitslag gehaald. Minimale afstanden conform de afspraken in de afdeling. 
 

De huldiging van de kampioenen en prijsuitreiking zal plaats vinden op 
vrijdag 11 januari 2019 bij “P.V. Het Luchtvermaak” te Rijssen. Aanvang 20.00 uur. 
 

Bezoek voor actuele informatie teletekst pagina 496 van RTV oost. 
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CC Indeling Kring 2 
 
CC 1 De Grensstreek   CC 2 Enschede 
0622 De Snelvlucht Denekamp  0629 Het Stadsveld Enschede 
0623 Onze Sport Denekamp  0630 Steeds Vooruit Enschede 
0675 De Zwaluw Oldenzaal  0632 De Luchtsport Enschede 
0676 De Snelvlucht Oldenzaal  0633 De Zwaluw Enschede 
0677 De Reisduif Oldenzaal  0634 De Stormvogels 25 Enschede 
0679 De Othmarvliegers Ootmarsum 0641 De Grensbode Glanerbrug 
     0642 De Luchtreizigers Glanerbrug 
CC 4 Hengelo    0651 De Vale Doffer Haaksbergen 
0614 De Witpen Hengevelde  0652 Onze Sport Haaksbergen 
0617 De Reisduif Borne   0666 De Sportvogel Losser 
0618 De Luchtbode Borne  0667 De Snelvlucht Losser 
0655 De Zwarte Doffer Beckum  0671 De Zwaluw/Reisduif Overdinkel 
0658 De Snelvlucht Hengelo    
0662 De Luchtreizigers Hengelo 

 
 
 
 

Attractieprijzen 2018 Kring 2 
Er is attractie op alle vluchten m.u.v. A22, A24, A27 en A30. 
1e  Prijs € 25,00  Inleg 50 cent per duif. Duiven zetten in niveau 3 vak 20-A. 
2e  Prijs € 15,00  Er kan 1 prijs per liefhebber worden gewonnen. 
3e  Prijs € 10,00  Prijzen worden uitgereikt op de feestavond. 

Niet afgehaalde prijzen vervallen aan het bestuur. 
 
 
 
 
 

NIC Kring 2 
 
0617 NIC Borne 0642 NIC Glanerbrug 0652 NIC Haaksbergen 
Steenbakkersweg 5 Kerkstraat 82  Ten Vaarwerkstraat 53 
7621 GP Borne 7532 AV Glanerbrug 7481 KR Haaksbergen 
Tel. 074-2666664 Tel. 06-17764137  Tel. 053-5723817 
Contactpersoon: Contactpersoon:  Contactpersoon: 
Hans Seelen Lute Bruinenberg  Jurgen ten Asbroek 
Tel. 06-12602494 Tel. 053-4613785  Tel. 06-46323940 
reisduifborne@hetnet.nl                           jurgentenasbroek@home.nl  
 lbruinenberg@hetstedelijklyceum.nl 
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Bestuur Kring 2 
 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 
Jurgen ten Asbroek  Albert Bartelink  Theo Wiefferink 
Molenstraat 53 Lyceumstraat 15 Knik 53 
7481 GK Haaksbergen 7572 CM Oldenzaal 7591 PX Denekamp 
Tel. 06-46323940  Tel. 06-57006101 Tel. 0541-352368 
jurgentenasbroek@home.nl                               theoensiawiefferink@outlook.com 
 secretarisafd9kr2@outlook.com  
 
Leden: 
Lute Bruinenberg  Tel. 053-4613785    lbruinenberg@hetstedelijklyceum.nl 
Jan Visser   Tel. 053-4336439    janvisser51@home.nl 
Ernst ten Vaanholt Tel. 06-45053273    ebtenvaanholt@hotmail.com 
Boy Bolhoeve  Tel. 06-51106143    r.bolhoeve@home.nl 
           
 
 
De feestavond wordt gehouden op 12 januari 2019 in het OCC-gebouw in Oldenzaal. 
 
 
 

Kampioenschappen 2018 Kring 2 
 
Vitesse:  Alle vluchten. 
Midfond:  Alle vluchten. 
Jonge duiven:  Alle vluchten. 
Snelheid:  Alle bovenstaande vluchten (behalve J35 en J37). 
Dagfond:  Alle vluchten. 
Marathon:  Alle vluchten. 
Natour:  Alle vluchten. 
Keizer Fond:  E21, E23, E25, E27, E29, E31, A25, A28, A31, J33, J35, en J37. 
 
Kampioenschapssystem: Punten uit de CC uitslag. 
Onaangewezen: Het verfijnde NPO systeem 1 op 10 met afronding. 
Aangewezen: De eerst geconstateerde duif van de eerste twee getekenden telt 
 
Op de snelheid zijn er 5 onaangewezen en 5 aangewezen kampioenen. Op alle 
andere onderdelen zijn er 5 onaangewezen, 5 aangewezen en 3 duifkampioenen. 
 
De kilometergrenzen van het Nationaal Vliegschema 2018 gelden voor de vluchten 
en de kampioenschappen. Zie Aanvullend Wedvluchtreglement Afdeling 9 in het 
Informatieboekje 2018. 
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CC Indeling Kring 3 
 
CC 1 Achterhoek CC 2 Silvolde 
0625 De Sportvliegers Eibergen 0818 C.L.V. ‘s-Heerenberg 
0673 De Snelpost Neede 0826 De Grensbode Dinxperlo 
0801 De Luchtpost Aalten 0835 De Pelikaan Gaanderen 
0802 De Reisduif Aalten 0840 Ons Genoegen Gendringen 
0850 De Blauwe Doffer Lichtenvoorde 0841 Ons Genoegen Ulft 
0869 Gevleugelde Vrienden Winterswijk 0842 De Sportvrienden Ulft 
 0870 C.P.L. Silvolde 
 
CC 3 Montferland CC 4 De Graafschap 
0821 Ons Genoegen Braamt 0615 Steeds Sneller Borculo 
0823 De Vredesbode Didam 0751 Pax-Snelpost Lochem 
0844 De Rijnvliegers Lobith 0831 De Reisduif-Bode Doetinchem 
0866 De Zwaan Wehl 0832 Vriendenkring Eureka Doetinchem 
0875 De Reisduif Babberich 0838 P.V. Vorden Vorden 
0876 Ons Genoegen Zevenaar 0843 Steeds Sneller Hengelo 
 0863 Roderlo Ruurlo 
 0874 De Koerier Zelhem 
 
 

Attractievluchten 2018 Kring 3 
V17 28 april  Quiévrain 
M24 16 juni  Nanteuil le Haudouin 
E25 23 juni   Châteaudun 
J32 11 augustus Laon 
A30 27 juli  Bergerac 
N37 15 september Quiévrain 

 
Ook in 2018 organiseert Kring 3 weer de Vitesse en de Midfond Duif Competitie. 
 
 

NIC Kring 3 
 
0751 NIC Lochem  0823 Vredesbode  
Koedijk 62 Kruisstraat 23  
7241 CL Lochem 6942 EH Didam  
Tel. 0573-258784 Tel. 0316-228086  
Contactpersoon: Contactpersoon:  
J.F. Eggink M. Driessen  
Tel. 06-12616129 Tel. 06-51188668  
www.paxsnelpost.nl  
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Bestuur Kring 3 
 
Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 
Gerard van den Bovenkamp  Marcel van Melis  Mike Freriks 
Roggedreef 7  B. van Meurstraat 13  Weldscamp 38 
7006 LW Doetinchem  7131 XE Lichtenvoorde  6905 CW Zevenaar 
Tel. 0314-323997  Tel. 0544-376580  Tel. 06-22544529 
bovenkampga@hetnet.nl   marcelvanmelis@kpnmail.nl  mikefreriks@upcmail.nl 
 
Leden: 
Kees Elzinga Tel. 0545-293576  keeselzinga@hotmail.com  
Wim Jacobs Tel. 0314-667322  info@harjac.nl   
Vincent de Harder Tel. 0543-474968  vdeharder@live.nl 
Ria Luesink        Tel. 0575-451939  rialuesink@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De feestelijke prijsuitreiking van Kring 3 is op zaterdag 17 november 2018 
bij zalencentrum de Kruisberg te Doetinchem. Aanvang 14.30 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIC Kring 3 
 
0841 NIC Ulft 0850 NIC Lichtenvoorde 0870 NIC Silvolde 
Hofstraat 4a Oude Aaltenseweg 31  Munstermanstraat 6a 
7171 KB Ulft 7131 NZ Lichtenvoorde  7064 KA Silvolde 
Tel. 0315-632613 Tel. 06-51987336  Tel. 06-53701635 
Contactpersoon: Contactpersoon:  Contactpersoon: 
B. de Leeuw M. van Melis  P. Sticker 
Tel. 0315-630941 Tel. 06-51987336  Tel. 0315-340545 
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Jeugdcompetitie Afdeling 9 
 
Voor de jeugdleden van Afdeling 9 is er een eigen jeugdcompetitie waaraan alle 
jeugdleden gratis kunnen deelnemen. De nodige informatie hierover kunt u vinden 
via de website van Afdeling 9 of bij Gerrit ten Bolscher tel. 0548-542231 of 
raadrijssen@solcon.nl  
 

Midfondclub Afdeling 9 
 
Afdeling 9 heeft zijn eigen Midfondclub. Alle leden van onze Afdeling kunnen hiervan 
lid worden. Het programma van de Midfondclub wordt vervlogen over alle vluchten 
die op het programma van Afdeling 9 staan. Wekelijks worden hierop vele mooie 
hoofdprijzen vervlogen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Han 
Dijkhuis. Tel. 0547-261383 of via de mail h.dijkhuis@rcbd.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubileumvluchten i.v.m. 20-jarig bestaan 
 

V19 Charleville Mézières 
E21 Pithiviers 

M24 Nanteul le Haudouin 
A30 Bergerac 
J31 Quiévrain 

N36 Strépy-Thieu 
 

Prijs 20, 40, 60, 80 en laatst van elke kring wint €50 contant. 
Gratis deelname en één prijs per liefhebber per vlucht. 

Prijsuitreiking op 10 november a.s. tijdens de feestmiddag Afdeling 9. 
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Vriendenclub Nationale ConCoursen 
 
 

Programma 2018 
Oude duiven            Jonge duiven 
Vr.    1 jun A22 Limoges Za. 18 Aug   J34 Nanteuil le Haudouin 
Vr.  15 jun A24 St. Vincent Za.  1 sep   J35 Nationaal * 
Vr.  22 jun A25 Périgueux Za. 15 sep   J37 Melun 
Vr.     6 jul A27 Dax * = Derby VNCC 
Vr.   13 jul A28 Orange (O) 
Vr.   27 jul A30 Bergerac Feestavond VNCC is op zaterdag 3 november 
Vr.    3 aug A31 Cahors          
Vr.    6 jul Attractievlucht Barcelona 
 
Op bovenstaande concoursen worden traditiegetrouw mooie prijzen vervlogen, 
bestaande uit: LED TV, Laptop of Tablet, Bon duivenartikelen t.w.v. € 250,00, 
Levensmiddelenmand t.w.v. € 135,00, Juweliersbon t.w.v. € 125.00, Vleesmand 
t.w.v. € 115.00, 1/2 varken t.w.v. € 90.00, Vleesmand t.w.v. €   70.00 en verder 
troostprijzen en een serieprijs per koppel.  
 

Bestuur VNCC 
Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 
Benno Kastelein  Hans Seelen  Leo Huurneman 
Lijsterweg 33  Morseltdijk 28  Vrakkinkweg 1a 
7557 PL Hengelo 7622 JM Borne  7141 JB Groenlo 
Tel. 06-25152868 Tel. 06-12602494 Tel 0544-461934 
bkastelein@home.nl hans.seelen@planet.nl huurnem0@xs4all.nl  
 
Leden: 
Henk Voortman  Tel. 06-42104293 hevako@zonnet.nl 
Theo Pots  Tel. 0547-382381 t.pots52@gmail.com   
Hendri Eggink  Tel. 06-12616129 jf.eggink@kpnmail.nl  
Gerard Scholten Tel. 06-55100736 gerardscholten@concepts.nl  
Rick te Morsche  Tel. 06-12797822 ricktemorsche@hotmail.com 
 
Bankgegevens 
Rekeningnummer: NL49 SNSB 0939 5125 64 t.n.v. VNCC te Groenlo.  
Vluchten op nr: NL13 INGB 0001 1403 12 t.n.v. VNCC t.n.v. vluchtpenningmeester 
Rekenaar VNCC:     RCBD  Uitslagen zijn te vinden op www.rcbd.nl 

 
Meer informatie van het VNCC en vroege meldingen vindt u op www.vncc.nl 
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VLIEGPROGRAMMA 2018 
 

“basis vliegprogramma voor de verenigingen” 
 

 Inkorven Los op Vl. Code  Losplaats (kring)    Ophaal Vr. Geld 
1 30 mrt 31 mrt T13 Duiven (1) Groesbeek (2) Venlo (3) 1 A-A-A €0,49 * 
2   6 apr   7 apr V14 Boxtel (1) Boxtel (2) Tongeren (3) 5 A-A-A €0,60 
3 13 apr 14 apr V15 Heusden-Zolder    9 A €0,60 
4 20 apr 21 apr V16 Strépy-Thieu    1 A €0,65 
5 27 apr 28 apr V17 Quiévrain    5 A €0,65 
6   3 mei    5 mei M18 Laon     7 C €1,02  
7 11 mei  12 mei V19 Charleville Mézières   1 C €0,65  
8 17 mei  19 mei M20 Châlons en Champagne  7 C €1,02 
9 24 mei 26 mei E21 Pithiviers    1 E €1,23 
10 25 mei 26 mei  V21 Strépy-Thieu    1 C €0,65 
12 31 mei   2 jun M22 Laon     7 C €1,02 
13   7 jun   9 jun E23 Blois     1 E €1,38 
14   8 jun   9 jun V23 Quiévrain    1 C €0,65 
19 22 jun 23 jun M25 St. Quentin    1 C €1,02 
20 28 jun 30 jun M26 Nanteuil le Haudouin   1 D €1,07 
 29 jun 30 jun T26 Duiven (1) Groesbeek (2)  1 A-A €0,36 * 
 30 jun   1 jul T26 Venlo (3)    1 A €0,36* 
23   6 jul   7 jul J27 Boxtel (1) Boxtel (2)   5 B-A €0,60 
23   7 jul   8 jul J27 Sittard (3)    5 A €0,60 
25 12 jul 14 jul M28 Bettembourg    1 D €1,02 
26 13 jul 14 jul J28 Heusden-Zolder (1) Heusden-Zolder (2) 9 B-A €0,60 
26 14 jul 15 jul J28 Tongeren (3)    9 A €0,60 
28 20 jul 21 jul J29 Duffel (1) Boxtel (2) Isnes (3)  1 B-A-A €0,65 
30 27 jul 28 jul J30 Strépy-Thieu    5 A €0,65 
33   3 aug   4 aug J31 Quiévrain    1 C €0,65 
34   9 aug 11 aug J32 Laon     1 D €1,07 
 10 aug 11 aug T32 Duiven (1) Groesbeek (2)  1 A-A €0,36 * 
 11 aug 12 aug T32 Venlo (3)    1 A €0,36 * 
36 17 aug 18 aug N33 Boxtel (1) Boxtel (2)   5 B-A €0,60 
36 18 aug 19 aug N33 Sittard (3)    5 A €0,60 
37 24 aug 25 aug N34 Tilburg (1) Tilburg (2) Tongeren (3) 9 A-A-A €0,60 
39 31 aug   1 sep N35 Duffel    1 A €0,65 
40   7 sep   9 sep N36 Strépy-Thieu    7 C €0,65 
42 14 sep 15 sep N37 Quiévrain    1 C €0,65 
 
 
  * = Dit vrachtgeld is inclusief dieseltoeslag. Al het andere vrachtgeld is exclusief. 
** = Verenigingen met minimaal 7 inkorvende leden mogen als NIC inkorven. 
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“Vliegprogramma voor de Nationale Inkorfcentra” 
 

 Inkorven Los op Vl. Code  Losplaats (kring)    Ophaal Vr. Geld 
   4 mei   5 mei T18 Tongeren    1 H €0,71 * 
 18 mei 19 mei T20 Tongeren    1 H €0,71 * 
11 29 mei   1 jun A22 Limoges    1 G €2,32 
   1 jun   2 jun T22 Tongeren    1 H €0,71 * 
15 12 jun 15 jun A24 St. Vincent    1 G €2,32 
16 14 jun 16 jun M24 Nanteuil le Haudouin   1 C  €1,07 ** 
 15 jun 16 jun T24 Tongeren    1 H €0,71 * 
17 19 jun 22 jun A25 Périgueux    1 G €2,23 
18 21 jun 23 jun E25 Châteaudun    1 F €1,23 ** 
 29 jun 30 jun T26 Tongeren    1 H €0,71 * 
21   3 jul   6 jul A27 Dax     1 G €2,32 
22   5 jul   7 jul E27 Bourges    1 F €1,38 ** 
24 10 jul 13 jul A28 Orange (O)    1 G €2,32 
27 19 jul 21 jul E28 Châteauroux    1 F €1,53 ** 
29 24 jul 27 jul A30 Bergerac    1 G €2,32 
31 31 jul   3 aug A31 Cahors    1 G €2,32 
32   2 aug   4 aug E31 Issoudun    1 F €1,53 ** 
35 16 aug 18 aug J33 Nanteuil le Haudouin   1 E €1,07 ** 
38 30 aug   1 sep J35 ?     1 F €1,23 ** 
41 13 sep 15 sep J37 Melun    1 F €1,23 ** 
 
 

NIC Marathonvluchten 2018 
 
Vereniging:    Welke vluchten: Aanwezige EC: 
0337 Stormvogels Sibculo  Alle 7 vluchten  At-Me-Ta-Un 
0607 Witpen Almelo   Alle 7 vluchten  At-Br-Me-Ta-Ti-Un 
0617 Reisduif Borne   Alle 7 vluchten  At-Br-Me-Ta-Ti-Un 
0642 Luchtreizigers Glanerbrug  Alle 7 vluchten  Br-Un 
0652 Onze Sport Haaksbergen  Alle 7 vluchten  At-Br-Me-Ta-Ti-Un 
0680 Luchtvermaak Rijssen  Alleen A25 en A30 At-Me-Ta-Un 
0686 Luchtbode Vriezenveen  Alleen A25 en A30 Un 
0688 Koerier Vriezenveen  Alle 7 vluchten  Un 
0751 PAX/Snelpost Lochem  Alle 7 vluchten  At-Me-Ta-Un 
0823 Vredesbode Didam  Alle 7 vluchten  At-Br-Me-Ta-Ti-Un 
0841 Ons Genoegen Ulft  Alle 7 vluchten  Un 
0850 Blauwe Doffer Lichtenvoorde Alle 7 vluchten  At-Br-Me-Ta-Ti-Un 
0870 C.P.L. Silvolde   Alle 7 vluchten  At-Br-Me-Ta-Ti-Un 
 

At=Atis, Br=Bricon, Me=Mega, Ta=Tauris, Ti=Tipes, Un=Unikon. 
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Trainingsvluchten 2018 
Datum:  Organisatie:  Losplaats: 
Za.    9 juni  0680 Luchtvermaak Rijssen  Zutphen 
Zo.  10 juni CC Silvolde/Doetinchem  Kalkar 
Di. 12 juni Borculo-Lochem-Ruurlo  Pannerden 
Za. 16 juni CC Enschede  Varsseveld 
Za. 16 juni 0680 Luchtvermaak Rijssen  Duiven 
Zo. 17 juni CC Almelo   Neede 
Zo. 17 juni CC N.O.O.    Holten 
Zo. 17 juni CC Silvolde/Doetinchem  Goch 
Di. 19 juni CC Achterhoek  Isselburg 
Di. 19 juni Borculo-Lochem-Ruurlo  Gennep 
Za. 23 juni CC Enschede  Varsseveld 
Za.  23 juni CC Achterhoek  Kalkar 
Za. 23 juni 0680 Luchtvermaak Rijssen  Heteren 
Zo. 24 juni CC Almelo en CC N.O.O.  Zutphen   
Zo. 24 juni CC Silvolde   Gennep 
Di. 26 juni CC Achterhoek  Kalkar 
Wo. 27 juni Borculo-Lochem-Ruurlo  Gennep 
Za.   7 juli  Kring 3   Tongeren 
Za. 14 juli  Kring 3   Tongeren 
Di. 17 juli  CC-Silvolde/Doetinchem  Kalkar 
Zo. 22 juli  Kring 3   Tongeren 
Di. 24 juli  CC Silvolde/Doetinchem  Goch 
Za. 28 juli  CC Enschede  Varsseveld 
Za. 28 juli  0680 Luchtvermaak Rijssen  Zutphen 
Za. 28 juli  Kring 3   Tongeren 
Zo. 29 juli  CC Silvolde/Doetinchem  Gennep 
Di. 31 juli  CC Achterhoek  Isselburg 
Wo.   1 augustus Borculo-Lochem-Ruurlo  Pannerden 
Za.   4 augustus CC Enschede  Varsseveld 
Za.   4 augustus CC Silvolde-Doetinchem  Venlo 
Za.   4 augustus 0680 Luchtvermaak Rijssen  Duiven 
Zo.   5 augustus CC Almelo en CC N.O.O.  Zutphen 
Di.   7 augustus CC Achterhoek  Kalkar 
Wo.   8 augustus Borculo-Lochem-Ruurlo  Gennep 
Za.   1 september 0680 Luchtvermaak Rijssen  Zutphen 
Za.   8 september 0680 Luchtvermaak Rijssen  Heteren 
Zo.   9 september Kring 3   Gennep 
Za. 15 september 0680 Luchtvermaak Rijssen  Boxtel 
Zo. 16 september Kring 3   Venlo 
Za. 22 september Kring 3   Roermond 
Za. 22 september 0680 Luchtvermaak Rijssen  Breda 
Za. 29 september Kring 3   Maaseik 
Za. 29 september 0680 Luchtvermaak Rijssen  Meer 
Za.   6 oktober Kring 3   Eijsden 
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Beste duivenliefhebber, 
 
Na een succesvol eerste jaar organiseert de Dagfondclub Achterhoek Twente ook 
in 2018 weer attractieve concoursen en kampioenschappen op de 6 dagfond 
vluchten en de 4 laatste jonge duiven vluchten van het vliegprogramma van 
Afdeling 9 en de Sector en Nationale concoursen. 
 
Het concept vliegprogramma voor 2018 ziet er als volgt uit: 
Oude duiven: 26 mei Pithiviers*, 9 juni Blois, 23 juni Châteaudun, 7 juli Bourges, 
21 juli Châteauroux en 4 augustus Issoudun. 
Jonge duiven: 11 augustus Laon, 18 augustus Nanteuil le Haudouin, 1 september 
Nationale jonge duivenvlucht en 15 september Melun. 
 
Leden van afdeling 9 kunnen lid worden van de Dagfondclub voor €12,50 per jaar. 
Leden van DAT spelen automatisch in het concours van de Dagfondclub en betalen 
geen rekengeld. De inleg bedraagt 0,15 euro per duif en daarvoor dingt elke 
liefhebber mee naar de 6 gratis hoofdprijzen van 50 euro per wedvlucht. 
 
De uitslag wordt digitaal en per email verstrekt in PDF formaat en is gratis. In de 
uitslag is een korte reportage en foto opgenomen van de winnaar. Als men een 
schriftelijk exemplaar voor €2,50 euro per uitslag wil ontvangen dan kan dat, mits 
dit vooraf is doorgegeven. 
 
Deelname voor de hoofdprijzen en poules gaat via het invullen van een poulebrief. 
De opzet van deze poulebrief is heel eenvoudig en identiek aan afgelopen jaar. Er 
hoeven geen ringnummers ingevuld te worden. Als deelnemende leden niet spelen 
voor hoofdprijzen of poules hoeft er geen poulebrief ingevuld te worden. 
Elk deelnemend lid dingt altijd mee naar de kampioenschappen en gratis 
hoofdprijzen, ook zonder poulebrief. In 2018 zullen op alle concoursen, oud en 
jong, gegarandeerde hoofdprijzen en poules worden vervlogen. We gaan een 
prachtig prijzenpakket van €15.000 vervliegen! 
 
Gegarandeerde hoofdprijzen op alle vluchten: Led tv of tablet, inleg €1,00 per duif, 
Voerbon t.w.v. €250, inleg €0,80 per duif, Levensmiddelenpakket t.w.v. €135, inleg 
€0,65 per duif, Dinerbon t.w.v. €125, inleg €0,50 per duif. Vleesmand t.w.v. €115, 
inleg €0,35 per duif, ½ varken t.w.v. €90, inleg €0,25 euro per duif, Vleesmand 
t.w.v. €70, inleg €0,25 per duif, 3 Troostprijzen (1 zak voer), inleg €0,15 per duif. 
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Verder gratis hoofdprijzen op alle vluchten in natura ter waarde van €50 op prijs 
50, 100, 150, 200, 250 en 300 van de uitslag. 
 
Er wordt gespeeld in afdelingsverband. Per duif kan maximaal 1 hoofdprijs worden 
gewonnen. Per liefhebber kunnen maximaal 2 hoofdprijzen worden gewonnen. 
 
De volgende kampioenschappen worden vervlogen volgens het NPO systeem: 
10 generaal kampioenschappen Oud Onaangewezen (1:10 verfijnd) 
10 generaal kampioenschappen Oud Aangewezen (2 van de bovenste 3 tellen) 
5 as duiven Oud 
10 generaal kampioenschappen Jong Onaangewezen (1:10 verfijnd) 
10 generaal kampioenschappen Jong Aangewezen (2 van de bovenste 3 tellen) 
5 as duiven Jong 
Keizer kampioen (Oud onaang + Oud aang + Jong onaang + Jong aang) 
 
Het melden van de duiven was een succes in 2017. Deze service bieden we ook in 
2018 aan. Het melden van duiven bij de Dagfondclub is echter niet verplicht. 
 
De hoofdprijzen en kampioenschappen worden uitgereikt op de nader te bepalen 
feestmiddag van de Dagfondclub Achterhoek-Twente. 
 
Tot 5 mei kunt U zich via Uw verenigingssecretaris aanmelden als lid van de 
Dagfondclub Achterhoek-Twente. Aanmelden in het seizoen kan maar nimmer met 
terugwerkende kracht. Dus meld U tijdig aan! 
 
Voor eventuele vragen kunt U zich altijd richten tot Gerard van de Aast via 
gerard@gmtls.com  
 
Met hartelijke sportgroet, 
Het bestuur van de Dagfondclub Twente-Achterhoek. 
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ZLU vluchten 2018 
 
De fond liefhebbers uit Afdeling 9 kunnen ook meespelen op de ZLU vluchten. Ze 
kunnen hierbij deelnemen aan het spel van de Fondclubs Fiante en Fondunie 2000. 
Het programma van de ZLU bestaat in 2018 uit de volgende vluchten. 
 
Inkorven Lossing  Losplaats  
Ma. 18 juni Vr. 22 juni  Pau 
Ma. 25 juni Vr. 29 juni  Bordeaux (Agen) 
Zo.     1 juli Vr.   6 juli  Barcelona 
Ma.    9 juli Vr. 13 juli  St. Vincent 
Ma.  16 juli Vr. 20 juli  Marseille 
Ma.  23 juli Vr. 27 juli  Narbonne 
Ma.  30 juli Vr.   3 augustus  Perpignan 
 
In Afdeling 9 kunt u voor de ZLU vluchten inkorven bij: 
NIC Borne, NIC Lochem en NIC Lichtenvoorde. 
 

Fiante 
 
Fiante is een Internationale Fondclub voor de Afdeling acht, negen, tien en elf. 
Contactpersoon Afdeling 9 is R. Goossens. Tel. 0544-375978 of via de mail 
ru.goossens@planet.nl  
 

Meer informatie vindt u op www.fiante.nl  
 
 

Fondunie 2000 
 
Alle duivenliefhebbers van de afdelingen 6 t/m 11 kunnen deelnemen aan de 
Fondunie 2000 vluchten. De deelnemers aan de Fondunie 2000 vluchten betalen 
geen contributie. Een poulebrief (kruisjes systeem) invullen is voldoende. 
Poulebrieven zijn verkrijgbaar is de ZLU inkorflokalen. Op elke wedstrijd worden 5 
gegarandeerde hoofdprijzen vervlogen. Bezoek onze website voor de spelregels. U 
gebruikt de website ook voor het melden van uw duiven. U ziet dan onmiddellijk na 
de melding de klassering van uw duif tussen de tot dat moment gemelde duiven. 
 
Contactpersoon Afdeling 9 is Henk Wegh.  
Tel. 0573-471348 of mail wegh@planet.nl  
 
Meer informatie vindt u op www.fondunie2000.nl 
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Aanvullend wedreglement Afdeling 9 Oost-Nederland 
 
Uiteraard zijn de NPO-reglementen leidend binnen de Afdeling 9 Oost-Nederland. Dit 
reglement is daarop een aanvulling en voorzien van extra regels die gelden binnen de 
Afdeling 9 Oost-Nederland. Ook zijn in dit reglement voor de duidelijkheid enkele belangrijke 
NPO-reglementen weergegeven. Dit reglement is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen 
aan liefhebber en verenigingen op het gebied van inkorven, vervoer en de lossingen van onze 
duiven. 
 

Inkorven 
Het vliegprogramma van Afdeling 9 bestaat uit twee gedeeltes. Er is een vliegprogramma 
voor de verenigingen en een vliegprogramma voor de Nationale Inkorfcentra. Bij voldoende 
deelnemers mogen verenigingen het volledige verenigingsprogramma in de eigen vereniging 
inkorven. Wanneer onze leden willen deelnemen aan de Nationale en Sectorale vluchten of 
aan de trainingsvluchten voor de oude duiven zijn ze verplicht om in te korven bij een 
Nationaal Inkorfcentrum. 
 
Inkorven in de eigen vereniging: 
Verenigingen van onze afdeling mogen zelfstandig inkorven voor het verenigingsprogramma 
als er minimaal vijf deelnemende hokken meedoen aan het concours. Als er in de vereniging 
geen 5 deelnemers zijn mogen de leden die wel willen meedoen inkorven bij een andere 
vereniging. Inkorven mag alleen bij een vereniging waar een Nationale inkorfmodule 
aanwezig is en na toestemming van de kringconcoursleider. Verenigingen die hiervan gebruik 
maken worden verzocht het e.e.a. in overleg te doen met de gastvereniging. 
 
Inkorven bij een Nationaal Inkorfcentrum: 
Voor het aanvullende vliegprogramma van de Nationale Inkorfcentra geldt dat een 
vereniging alleen zelfstandig mag inkorven als ze een Nationaal inkorfcentrum hebben 
aangevraagd en deze aan hen is toegewezen. Alleen inkorven voor het spel van de 
vereniging, cc, kring en afdeling is tijdens de Nationale en Sectorale vluchten niet toegestaan. 
 
Een Nationaal Inkorfcentrum dient jaarlijks opnieuw te worden aangevraagd. De afdeling 
maakt jaarlijks bekend wie er een Nationaal Inkorfcentrum krijgt toegewezen. De toewijzing 
wordt verleend afhankelijk het aantal inkorfcentra in de omgeving en de deelname van het 
inkorfcentrum tijdens het voorgaande seizoen. Het Nationaal Inkorfcentrum mag tijdens de 
Nationale en Sectorale vluchten zelfstandig inkorven bij een deelname van minimaal zeven 
vliegende hokken.  
 
Verenigingen aan wie een Nationaal Inkorfcentrum is toegewezen zijn verplicht mee te 
werken aan het inkorven door leden van een andere vereniging. Om deze duiven te kunnen 
opnemen in de D. & W. bestanden dient de vereniging te beschikken over een licentie in 
Winver voor een Nationaal inkorfcentrum. Deze is aan te vragen via de secretaris van de 
afdeling. 
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Tijdens de Nationale en Sectorale vluchten zijn de Nationale Inkorfcentra verplicht om 
mandenlijsten in te vullen. Deze mandenlijst wordt onder het karton bij de voorkant van de 
mand gelegd. Tijdens de Nationale vluchten worden de restmanden ook overgeladen. Denk 
eraan dat tijdens het overladen de mandenlijsten niet worden vergeten! 
 
Voor 2018 geldt dat de verenigingen geen Nationaal Inkorfcentrum hoeven aan te vragen 
voor alle Nationale en Sectorale vluchten op de midfond, dagfond en jonge duivenvluchten. 
De afdeling zal voor alle verenigingen die voldoen aan het minimale aantal deelnemers van 
7 automatisch een Nationaal Inkorfcentrum aanvragen. 
 
Algemene regels inkorven: 
Iedere liefhebber is verplicht om zijn duiven in te korven in de eigen vereniging. Indien de 
eigen vereniging geen Nationaal Inkorfcentrum is mag er worden uitgeweken naar een 
Nationaal Inkorfcentrum. Wanneer de eigen vereniging maar voor één of twee vluchten een 
Nationaal Inkorfcentrum is mogen de leden van deze vereniging die aan alle Nationale en 
Sectorale vluchten deelnemen blijven inkorven bij hun vaste Nationale Inkorfcentrum. Dit 
om te kunnen blijven deelnemen aan de kampioenschappen van het Nationale 
Inkorfcentrum. Leden die graag willen inkorven in een ander NIC dan de eigen vereniging 
kunnen hiervoor dispensatie aanvragen bij de secretaris van de afdeling. De afdeling zal 
hieraan onder voorwaarden meewerken. Deze voorwaarden zijn o.a. dat de eigen vereniging 
hiervan geen hinder mag ondervinden. 
 
Op de vluchten voor de oude duiven (inclusief de trainingsvluchten) is het niet toegestaan 
om jonge duiven mee te geven.  
 
Tijdens het inkorven zorgt de inkorfcommissie ervoor dat de inkorfantenne op minimaal 1 
meter afstand staat van de liefhebber die zijn duiven inkorft. De inkorfantenne mag voor 
deze liefhebber niet bereikbaar zijn.  Alle verenigingen zijn verplicht mee te werken wanneer 
een lid wenst in te korven met gummiringen. 
 
Wanneer een liefhebber wil inkorven bij een andere vereniging (b.v. een NIC) dan is hij/zij 
verplicht bij het eerste bezoek met oude duiven en het eerste bezoek met de jonge duiven 
een kopie entlijst in te leveren zodat de gastvereniging kan controleren of de duiven tegen 
Paramixo zijn ingeënt. 
 
Aantal duiven per mand en restmanden: 
De inkorflokalen zijn verplicht om zich aan het afgesproken aantal duiven per mand te 
houden. Op alle vluchten worden de duiven vervoerd met hetzelfde aantal duiven per mand. 
Het aantal duiven per mand is vastgesteld op minimaal 25 duiven en maximaal 26 duiven. 
 
Voor alle vluchten geldt dat er maximaal 2 restmanden per ophaalpunt mogen zijn. Maximaal 
één restmand met doffers en één restmand met duivinnen/jonge duiven is. Het aantal duiven 
in de restmand moet altijd meer zijn dan het aantal volle manden. Indien het aantal minder 
is worden de duiven verdeeld over de volle manden. Wanneer er zich meerdere verenigingen 



 
 

26 

op hetzelfde ophaalpunt bevinden zijn deze verplicht om hun restmanden samen te voegen 
alvorens de duiven worden opgehaald. Verenigingen die zich niet houden aan het aantal 
duiven per mand worden de ontbrekende duiven in rekening gebracht. Hierbij worden ook 
administratiekosten doorberekend. 
 
Verzegelen, labels en vervoersbonnen: 
Na het inkorven (ook tijdens de trainingsvluchten) voorzien alle verenigingen de manden met 
duiven van een verzegeling. Daarnaast worden de manden voorzien van een label aan het 
handvat. Hierop staat duidelijk vermeld de naam en woonplaats van de vereniging en het in 
de mand aanwezige aantal doffers of duivinnen. Het vermelden van het aantal doffers of 
duivinnen op de labels is verplicht! Aan de restmanden worden twee volledig ingevulde 
restmand labels bevestigd. Eén aan het handvat van de voorkant en één aan het handvat van 
de achterzijde van de mand. 
Na het inkorven (ook op trainingsvluchten) vullen alle verenigingen een vervoersbon in. 
Hierop worden alleen de gegevens van de eigen vereniging ingevuld. Op de vervoersbon 
wordt naast het aantal manden en duiven duidelijk de naam en verenigingsnummer van de 
vereniging vermeld. De ingevulde vervoersbon wordt bij het ophalen van de duiven voor het 
inladen aan de convoyeur afgegeven. Wanneer er restmanden worden bijgeladen mag dit 
niet worden gewijzigd op de vervoersbon. Wanneer de duiven door de vereniging worden 
aangeleverd wordt de vervoersbon ook ingevuld en afgegeven aan de centrumleider van het 
verzamelpunt. 
 
Aanleveren van de duiven bij een andere vereniging: 
Er zijn vluchten waarop niet bij alle verenigingen de duiven worden opgehaald. Wanneer 
verenigingen dan wel mogen inkorven leveren ze hun duiven aan bij een ophaalpunt dat op 
het ophaalschema staat vermeld. Het is daarbij toegestaan om de duiven in een andere kring 
aan te leveren. Tijdens het aanleveren van de duiven volgt de vereniging die op bezoek komt 
de instructies op die worden gegeven door de centrumleider betreffende het verzamelen 
van de duiven en het overladen van de restmanden. 
Als de duiven worden aangeleverd dan is de vereniging die te gast is verplicht zijn 
restmanden bij te laden in de manden die al aanwezig zijn op het verzamelpunt. Per 
ophaalpunt mogen er maximaal twee restmanden zijn. De verenigingen die aanleveren zijn 
verplicht mee te werken aan het aanvullen van restmanden. Ook wanneer ze hun duiven in 
twee verschillende manden moeten aanvullen. De aanleverende verenigingen zorgen er 
tevens voor dat hun restmanden zijn overgeladen voordat de container of Iveco de duiven 
komt ophalen. Ze zorgen daarom dat ze minimaal 20 minuten voor de aangegeven tijd op 
het ophaalschema aanwezig zijn op het ophaaladres. 
Verenigingen die hun duiven aanleveren helpen mee met het laden van hun eigen duiven in 
de container of Iveco. Dit in verband met het terugkrijgen van lege manden! Verenigingen 
die hun duiven aanleveren zijn verplicht om met minimaal twee personen de duiven te 
brengen. Eén van deze personen dient een bestuurslid van de vereniging te zijn.  
De vereniging waar de duiven worden aangeleverd verzameld de vervoersbonnen van alle 
verenigingen en geeft deze af aan de convoyeur tijdens het ophalen van de duiven. 
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Algemene regels voor het ophalen: 
De verenigingen die worden opgehaald worden vastgesteld door het afdelingsbestuur. De 
verenigingen en NIC’s die niet worden opgehaald en wel mogen inkorven zijn dan verplicht 
hun duiven aan te leveren bij een ophaalpunt dat is aangegeven op het ophaalschema. 
 
De aangegeven tijden in het ophaalschema zijn richtlijnen voor het vertrek van de auto. De 
auto kan eerder of later vertrekken. In alle ophaalschema’s zorgen er alle verenigingen voor 
dat ze uiterlijk 15 minuten voor de aangegeven tijd gereed staan met de duiven om te 
worden opgehaald. Alle verenigingen zorgen er tevens voor dat om uiterlijk 21.00 uur het 
inkorven is afgerond zodat het aantal manden en duiven tijdig kan worden gemeld. Het is 
verder goed mogelijk dat een andere auto de duiven komt ophalen dan staat aangegeven op 
het ophaalschema. Tijdens het ophalen beslist de convoyeur te allen tijde hoe de duiven 
worden geladen. Dit doet hij zoals hij dat van de Vervoerscommissie krijgt opgedragen. 
 
Roulatiesysteem tijdens het laden van de duiven 
Vanaf het seizoen 2016 wordt er een roulatiesysteem ingevoerd tijdens het laden zodat niet 
elke week dezelfde duiven op dezelfde plaats in de container zitten. Dit geldt voor de 
ophaalschema’s A, B en C. Op het ophaalschema kunt u hiervoor zien bij welke deur er wordt 
gestart met laden. Vanaf de aangegeven deur worden de duiven naar achteren aangevuld. 
Wanneer de container tot aan de achterzijde vol is geladen gaat het laden verder vanaf de 
eerste deur. Het is dus zeer goed mogelijk dat een vereniging duiven zowel voor als achterin 
de container heeft zitten. Bij een volle zijkant gaat het laden verder bij de deur waar men aan 
de andere kant is gebleven. 
 
Wanneer de ophaalschema’s A en B worden ingezet zullen de duiven van onderen naar 
boven worden geladen. Bij alle overige ophaalschema’s worden de duiven van onderen naar 
boven laag geladen. Dit wordt gedaan om sneller te kunnen ophalen en om het overladen 
gemakkelijker te laten verlopen. Ook kunnen zo bij warme weersomstandigheden de 
bovenste rijen gemakkelijker vrij worden gehouden. De containers zullen zoveel mogelijk per 
toerbeurt worden overgeladen. De ophaalschema’s zijn zodanig opgesteld dat de cc’s en 
kringen zoveel mogelijk bij elkaar in de containers zitten. Helaas is het niet mogelijk om 
tijdens alle vluchten de duiven per cc of kring te vervoeren. Dit i.v.m. het aanbod van duiven. 
Er zal worden nagestreefd dat alle containers gelijkwaardig zijn geladen en dat de duiven 
zoveel mogelijk bij een aansluitende cc worden geladen. We vragen hiervoor uw begrip. 
 
Als er gebruik wordt gemaakt van het inlaadsteiger dan wordt deze door de leden van de 
vereniging uit de container gehaald en na het inladen ook weer door de leden teruggezet. 
Verenigingen die gebruik maken van een eigen steiger dienen ervoor te zorgen dat deze de 
containers niet beschadigen. Ze moeten zo nodig bescherming aan de steigers aanbrengen. 
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Afmelden: 
Wanneer een vereniging niet deelneemt aan een vlucht zijn ze verplicht om zich af te melden 
bij de contactpersoon van de Vervoerscommissie uit de eigen kring. Dit voor 16.00 uur op de 
dag van inkorven. Tevens via inmanden.nl voor 19.00 uur. Aan de verenigingen die zich niet 
afmelden worden de kosten van het onnodig voorrijden van de auto in rekening gebracht. 
Dit is vastgesteld op €50 per voorval. Mocht het herhaaldelijk voorkomen dat een vereniging 
zich niet afmeldt dan worden ze niet meer opgehaald. Willen deze verenigingen dan toch 
deelnemen, dan kunnen ze na overleg met de Vervoerscommissie hun duiven aanleveren. 
Mocht het onverwachts voorkomen dat er tijdens het inkorven niemand komt opdagen dan 
bent u ook verplicht dit z.s.m. te melden aan de Vervoerscommissie. 
 
Verplicht het aantal duiven melden na het inkorven: 
Na het inkorven van de duiven, tijdens alle vluchten (ook de trainingsvluchten), zijn de 
verenigingen van alle kringen verplicht het aantal ingekorfde duiven en manden te melden. 
Deze regel is ingevoerd om tijdig het aantal manden en duiven te achterhalen welke op de 
betreffende vlucht zullen worden vervoerd. Het vervoer kan op deze wijze gemakkelijker 
worden geregeld. Verenigingen zijn verplicht om hieraan mee te werken en zorgen ervoor 
dat het inkorven tijdig gereed is en het aantal duiven en manden tijdig wordt doorgegeven. 
 
De verenigingen geven hun aantal manden en duiven door voor 21.00 uur via inmanden.nl 
Tijdens de Nationale, Sectorale en trainingsvluchten worden de duiven voor 21.00 uur ook 
via inmanden.nl doorgegeven. Wanneer verenigingen niet hebben ingekorfd dienen ze zich 
ook via inmanden.nl af te melden. Dit met uitzondering van de Nationale en Sectorale en 
trainingsvluchten oude duiven welke in het NIC worden ingekorfd. Op deze vluchten geldt 
dat alleen een NIC zich moet afmelden indien ze niet inkorven. 
 

Inleveren hoklijsten, entlijsten en ent verklaring 
Met ingang van het seizoen 2018 is het verplicht om zowel van de hoklijst als de entlijsten 
een digitaal kopie in te leveren. Verenigingen leveren deze lijsten uitsluitend digitaal in via 
de e-mail. Hoklijsten worden ingestuurd via hoklijst@afdeling9.nl en de entlijsten worden 
ingeleverd via entlijst@afdeling9.nl De hoklijsten 2018 dienen uiterlijk op 1 april 2018 binnen 
te zijn. De entlijsten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de eerste officiële vlucht. Dit is voor 
de oude duiven uiterlijk op zaterdag 24 maart 2018, voor de jonge duiven uiterlijk op 
zaterdag 23 juni 2018 en voor de natour dienen de entlijsten uiterlijk op zaterdag 4 augustus 
2018 binnen te zijn. Daarnaast leveren alle verenigingen uit onze afdeling voor 31 maart 2018 
een (digitaal) ent verklaring in. Deze is nodig voor het transport van onze duiven. Wanneer u 
als vereniging niet tijdig de benodigde lijsten hebt ingeleverd kunt u, als vereniging, niet 
deelnemen aan de vluchten. 
 

Reglement Trainingsduiven Afdeling 9 Oost-Nederland 
Tijdens de NPO-ledenraad is er afgesproken om een landelijke regel in te voeren welke het 
niet langer toestaat deel te nemen met trainingsduiven. Het is daardoor verplicht om met 
alle duiven deel te nemen aan de vluchten. 
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Werkwijze en verantwoordelijkheid Lossingscommissie 
De lossingen van de duiven van Afdeling 9 Oost-Nederland (m.u.v. de Nationale, Sectorale en 
de NU-vluchten) vinden plaats onder verantwoording van de Lossingscommissie van Afdeling 
9. Voor elke vlucht wordt uit de Lossingscommissie een lossingcoördinator aangewezen. 
Deze is verantwoordelijk voor de lossing van de betreffende vlucht. De eindeverantwoording 
voor deze lossing ligt bij het bestuur van Afdeling 9. De lossingcoördinator legt van elke vlucht 
de gegevens vast die betrekking hebben op de lossing. Dit om bij eventuele calamiteiten 
terug te kunnen kijken op wat er fout is gegaan. De Nationale, Sectorale en NU-vluchten 
worden gelost door de Nationale lossingcommissie. 
 
De lossingscommissie maakt zoveel mogelijk gebruik van de onderstaande 
informatiekanalen. 
- De hoofdconvoyeur. Deze maakt van ieder concours een verslag over de 

omstandigheden op de heenreis, lossingplaats en van de lossing. 
- Informatie van het I.W.B. (Instituut wedvluchtbegeleiding) 
- Informatie van het weerstation ZIMOA 
- Lossingscommissies van andere afdelingen. 
- Indien nodig contactpersonen op de vlieglijn 
 
Beslissingen over de lossing worden alleen genomen door de Lossingscommissie. Kringen, 
cc’s, verenigingen en eenieder ander hebben hierin geen beslissingsbevoegdheid en mogen 
niet op eigen gelegenheid lossen.  
 

Wijzigingen Vliegprogramma 
Het Afdelingsbestuur kan tijdens het seizoen besluiten om het vliegprogramma aan te 
passen. Vaste tijdstippen en regels zijn hiervoor niet altijd aan te geven. Wel zullen ze zich 
aan de onderstaande drie regels houden. 
 
1. Afgelasten van een vlucht. 
Door de weersomstandigheden kan het afdelingsbestuur besluiten om een trainingsvlucht af 
te gelasten. Wanneer een trainingsvlucht wordt afgelast, maakt men dit uiterlijk bekend op 
de dag van het inkorven om 12.00 uur. Daarnaast kan het afdelingsbestuur besluiten om de 
start van het seizoen (vitesse, jonge duiven en natour) uit te stellen indien de 
weersomstandigheden daarom vragen. Wanneer het seizoen eenmaal is begonnen zullen 
alle wedvluchten op voorhand doorgaan ongeacht de weersvooruitzichten. Afgelastingen 
kunnen door het bestuur dan alleen plaatsvinden onder bijzondere omstandigheden. Denk 
hierbij aan een landelijke code rood of een vervoersverbod door het uitbreken van de 
vogelgriep. Afgelastingen van kringvluchten zullen in overleg met de kringvoorzitters worden 
genomen. 
 
2. Wijzigingen inkorven. 
Door de weersomstandigheden kan het afdelingsbestuur besluiten om een vlucht in te 
korven op een ander tijdstip dan is gepland. Men maakt dit uiterlijk bekend (voor 20.00 uur) 
op de dag voor de geplande inkorfdag. 
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3. Lossen op kortere afstand. 
Mocht het nodig zijn dat het afdelingsbestuur besluit om een vlucht wegens de warmte een 
dag later in te korven, dan kan het afdelingsbestuur ook besluiten om deze vlucht naar een 
kortere afstand te verplaatsen. Midfondvluchten kunnen in dat geval ook vanuit België 
worden georganiseerd. 
 

Uitstellen en afgelasten van een vlucht 
Het komt elk jaar weleens voor dat de geplande vlucht niet gelost kan worden. Voor deze 
situatie zijn de volgende regels. Deze gelden en zijn gelijk voor alle liefhebbers binnen onze 
afdeling. Als de lossingscoördinator een dergelijke beslissing heeft moeten nemen zal deze 
beslissing via onze website en een mailbericht bekend worden gemaakt. 
1. Vluchten die niet kunnen overstaan 
Alle trainingsvluchten (incl. de vluchten vanuit België voor de oude duiven) en alle 
kringvluchten worden gelost op de dag van de geplande lossing. Mocht er op de geplande 
dag niet gelost kunnen worden gaan de duiven terug naar huis volgens de aangegeven regels. 
2. Vluchten die wel kunnen overstaan 
Voor alle overige vluchten is het mogelijk dat de duiven kunnen overstaan. De vluchten die 
alleen in afdelingsverband worden vervlogen zijn uiterlijk op zondagavond weer thuis. De 
Nationale, Sectorale vluchten en de vluchten van de NU staan over volgens de Nationale 
reglementen. Deze kunnen dus langer overstaan dan tot zondag. 
3. Vooraf wijzigen van losplaats 
Als afdeling zullen we zoveel mogelijk vasthouden aan het afgesproken vliegprogramma. 
Echter dit is niet altijd mogelijk. Wanneer wij bijvoorbeeld geen lossingvergunning krijgen 
voor een bepaalde lossing dan zullen wij op zoek gaan naar een alternatief. Ook wanneer wij 
er onverwachts mee worden geconfronteerd dat de losplaats bezet is en wij er niet kunnen 
lossen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid dat onze adviesbureaus IWB en ZIMOA ons 
schriftelijk en onderbouwd adviseren om i.v.m. de weersverwachting van losplaats te 
wijzigen. Mocht onze Lossingcommissie deze adviezen willen overnemen dan zal het bestuur 
hieraan meewerken. 
4. Vluchten van een kortere afstand 
We proberen te allen tijde de duiven op de geplande dag te lossen. Het is echter altijd niet 
mogelijk om op de geplande losplaats te lossen. De lossingscommissie heeft daarom op de 
lossing dag het recht de duiven in overleg met de afdelingsconcoursleider te verplaatsen naar 
een andere en eventuele korter bij gelegen lossingplaats. 
 
De criteria om de duiven te verplaatsen naar een kortere afstand op de geplande lossing dag 
gebeurd conform de landelijke geldende regelgeving per discipline. Als men hieraan niet kan 
voldoen blijft de vlucht staan op de geplande losplaats. Op de laatste dag van lossen kunnen 
de duiven wel dichterbij komen. In de onderstaande afstandstabel staat weergegeven 
wanneer de vluchten wel of niet meetellen. 
 
 
 
 



 
 

31 

Landelijke afstandstabel per discipline: 
Vitesse: Op de kortste afstand minimaal 75 km. tot op de langste afstand maximaal 

350 km. 
Midfond: Op de kortste afstand minimaal 250 km. tot op de langste afstand maximaal 

500 km. 
Jonge duiven: Op de kortste afstand minimaal 75 km. tot op de langste afstand maximaal 

500 km. 
Snelheid: Op de kortste afstand minimaal 75 km. tot op de langste afstand maximaal 

500 km. 
Dagfond: Op de kortste afstand minimaal 450 km. tot op de langste afstand maximaal 

750 km. 
Marathon: Op de kortste afstand minimaal 700 km. 
Zolang er kan worden voldaan aan deze tabel zullen de vluchten meetellen voor de 
kampioenschappen van afdeling, kring, cc etc. De Nationale en Sectorale vluchten blijven ook 
meetellen indien de maximale afstand wordt overschreden. 
 
Mocht het afdelingsconcours niet kunnen doorgaan dan kunnen de duiven in 
afdelingsverband nog wel gelost worden in Nederland. Om in afdelingsverband nog te 
kunnen lossen dienen de duiven minimaal in Deurne (of gelijkwaardige afstand) losgelaten 
te worden. 
 
Mocht men ook hier niet kunnen lossen dan wordt er gekeken hoe de duiven in de containers 
zijn geladen. Als de duiven per kring gescheiden zitten mogen de duiven op een kring 
africhtingplaats nog in kringverband worden gelost. Als de kringen door elkaar zitten gaan de 
duiven terug naar de lokalen. Bij het afgelasten van een trainingsvlucht gaan de duiven altijd 
terug naar de lokalen. 
 
Wanneer de duiven terug worden gebracht naar de verenigingen. Dan mogen de duiven bij 
aankomst bij het lokaal niet vanuit de container gelost worden. De duiven worden door de 
vereniging uit de container geladen en na het vertrek van de auto mogen ze worden gelost. 
 

Informatievoorziening 
De informatie over het tijdstip van de lossing, uitstel etc. van een vlucht zullen zo spoedig 
mogelijk op onze website bekend worden gemaakt. Doordeweekse wijzigingen zullen naast 
onze website ook per e-mail bekend worden gemaakt. In het weekend zal er ook actuele 
informatie over de lossing te vinden zijn op de website van de afdeling, Facebook en op RTV 
Oost teletekstpagina 496 (Kring 1). 
 

Niet voorziene omstandigheden 
Mochten er situaties voordoen waarin de regelgeving niet voldoet dan beslist het bestuur 
Afdeling 9 hoe te handelen.  
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Hoe te handelen bij ontsnappingen 
Helaas komt het zo nu en dan voor dat er duiven ontsnappen uit de containers voordat ze 
gelost worden. Om duidelijkheid te scheppen hoe er op dat moment gehandeld wordt het 
volgende. Mocht het voorkomen dat er duiven zijn ontsnapt zal de hoofdconvoyeur zo snel 
mogelijk contact opnemen met de concoursleider van de afdeling. De concoursleider zal 
daarna de betrokken vereniging(en) informeren over de ontsnapping. 
 
Na een ontsnapping zal er op de losplaats alles aan gedaan worden om te achterhalen welke 
duiven er zijn ontsnapt. Afhankelijk van het moment van ontsnapping en de weersituatie 
kunnen we de overige duiven later lossen en zo de tijd nemen om van alle nog aanwezige 
duiven, van de betrokken vereniging(en), de ringnummers te noteren. Mocht dit niet 
mogelijk zijn dan zal er overleg zijn met de betrokken liefhebbers om tot een oplossing te 
komen zodat de concoursen kunnen blijven doorgaan. Wanneer wij er met hen niet 
uitkomen gelden de volgende twee regels. 
 
1. Indien de duiven van één vereniging zijn zal het afdelingsconcours doorgaan. 
Mochten de ontsnapte duiven van meerdere verenigingen zijn dan zal het afdelingsconcours 
worden afgelast. Van verenigingen, cc’s en kringen waarvan geen duiven zijn ontsnapt 
kunnen de concoursen doorgaan en blijven meetellen voor de kampioenschappen. Van de 
verenigingen, cc’s en kringen die betrokken zijn bij de ontsnapping zal er alleen een uitslag 
worden gemaakt om te kunnen deelnemen aan de Nationale kampioenschappen en 
WHZB/TBOTB. Voor de kampioenschappen telt voor hen deze vlucht niet mee. 
2. Indien de duiven uit één vereniging komen zullen de duiven met afwijkende en 
twijfelachtige snelheid uit het concours worden genomen. De gedupeerde liefhebbers zullen 
worden gecompenseerd.  
De compensatie van de gedupeerde liefhebbers gaat als volgt in zijn werk. In eerste plaats 
wordt het vracht en poulegeld van de betreffende duiven niet in rekening gebracht. 
Daarnaast worden de gedupeerde liefhebbers gecompenseerd in de punten. Hiervoor zijn 
twee mogelijkheden. Als eerste zal het behaalde resultaat met de overige duiven op deze 
vlucht worden bepaald. Als tweede zal het gemiddelde resultaat worden bepaald over alle 
vluchten van de discipline waarop de duiven zijn ontsnapt. Het beste resultaat van deze twee 
mogelijkheden zal aan betrokken liefhebber worden toegekend. Wanneer dit het 
gemiddelde aantal punten betreft zal dit na de laatste vlucht worden verrekend. 
Het bovenstaande reglement geldt ook indien er iets fout is gegaan tijdens het overladen en 
de duiven niet mee zijn geweest naar de lossing. 
 
 
 
 
 
 
 

Alle actuele informatie vindt u op www.afdeling9.nl 
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Zieke en kennelijke zieke duiven 
Het is niet toegestaan om met zieke of kennelijk zieke duiven deel te nemen aan de vluchten. 
Ook niet aan de africhtingsvluchten. Toezicht hierop wordt gehouden door het bestuur van 
de basisvereniging of de door hen aangestelde centrumleider. 
 
Duiven worden jaarlijks verplicht geënt tegen Paramixo. Voor deze enting geldt dat de 
vaccinatie minimaal 14 dagen voor de vluchten moet zijn aangebracht. Wanneer de enting 
later wordt aangebracht mogen de duiven tot 14 dagen na vaccinatie niet mee op de 
vluchten. Ook niet op de africhtingen en als trainingsduif. Hetzelfde geldt voor vaccinaties 
tegen Paratyfus. Controle op de Paramixo enting is voor bestuur basisvereniging. 
 
Jaarlijks komt het voor dat er Pokken onder de duiven uitbreken. Om verdere uitbraak te 
voorkomen handelen de verenigingen van Afdeling 9 als volgt. 
• Het uitbreken van Pokken dient zo spoedig mogelijk door de basisvereniging aan de 
secretaris van de afdeling te worden gemeld. 
• Liefhebbers die te maken krijgen met Pokken korven hun duiven niet in op de 
vluchten tot 10 dagen nadat de laatste uitbraak is geconstateerd. 
• Duiven waarbij pokken zijn aangetroffen mogen niet mee gedurende de periode 
waarin de Pokken zichtbaar zijn. 
• Liefhebbers die hun duiven preventief enten tegen Pokken zorgen ervoor dat dit 
minimaal 21 dagen voor de vluchten (incl. africhten) plaatsvindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling 9 is ook te volgen via Facebook 
Afdeling 9 Oost-Nederland 
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Reglement lossingsvergunningen en trainingsvluchten 
 
Dit reglement is voorzien van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat het 
bestuur van Afdeling 9 Oost-Nederland zijn medewerking zal verlenen aan het afgeven van 
een lossingsvergunning voor een trainingsvlucht. Het e.e.a. is conform NPO-wedvlucht 
reglement artikel 10.2a op schrift vast gelegd. Daarnaast is dit reglement vastgelegd in de 
Algemene Ledenvergadering van Afdeling 9 Oost-Nederland op 8 maart 2018. Het 
vastgestelde reglement bestaat uit twee delen. Het africhten door individuele liefhebbers en 
het houden van georganiseerde africhtingsvluchten. 
 
Individueel africhten: De NPO-reglementen schrijven in artikel 5.2 van het 
wedvluchtreglement voor dat basisleden alleen mogen deelnemen aan de door bestuur 
afdeling goedgekeurde trainingsvluchten. In artikel 5.1 van dit reglement staat aangegeven 
dat voor iedere wedvlucht en trainingsvlucht een lossingsvergunning dient te worden 
aangevraagd. Verder staat er in de NPO-reglementen niets vermeld over het individueel 
africhten van de eigen duiven. Het is iedere liefhebber dan ook toegestaan om zijn eigen 
duiven af te richten. 
 
Georganiseerde trainingsvluchten: Wanneer u als liefhebbers met elkaar, als vereniging, cc, 
kring of (mid)fondclub een trainingsvlucht wilt organiseren bent u, conform NPO-wedvlucht 
reglement artikel 5, altijd verplicht een lossingsvergunning aan te vragen. Voordat het 
bestuur Afdeling 9 zijn medewerking zal verlenen dient men aan de onderstaande 
voorwaarden te voldoen. 
 
Aanvragen lossingsvergunning: Lossingsvergunningen voor trainingsvluchten kunnen 
worden aangevraagd via het secretariaat (secretaris@afdeling9.nl) van de afdeling. Bij de 
aanvraag vermelden wie er africht, wie de contactpersoon is, de locatie (incl. adres) waar de 
duiven worden gelost, en hoeveel duiven er worden verwacht. Er mag alleen op dinsdag, 
woensdag, zaterdag en zondag een trainingsvlucht worden georganiseerd. Aanvragen van 
een lossingsvergunning kan tot en met 20 maart 2018. Latere aanvragen worden alleen in 
behandeling genomen indien ze minimaal 2 weken voor de geplande trainingsvlucht zijn 
aangevraagd en er vervoer beschikbaar is. 
 
Locatie losplaats: De locatie van waar de duiven tijdens een trainingsvlucht gelost mogen 
worden door verenigingen en leden onderling is maximaal de verste afstand, of gelijkwaardig 
aan de locatie van waar de duiven tijdens een trainingsvlucht van de eigen kring worden 
gelost. Verdere locaties zullen niet worden toegestaan. Een trainingsvlucht georganiseerd 
door een cc, kring of (mid)fondclub kan in overleg met het bestuur wel op een verdere locatie 
worden gelost. 
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Vervoer: Verenigingen en een groep individuele leden mogen zelf hun duiven vervoeren als 
het aantal duiven onder de 500 blijft. Wanneer het aantal duiven boven de 500 komt, is het 
verplicht om vervoer van de afdeling in te huren. Omdat wij contractuele verplichtingen 
hebben tegenover onze vervoerder is het niet toegestaan om ergens anders vervoer in te 
huren. Een cc, kring of (mid)fondclub is altijd verplicht om het vervoer van de afdeling in te 
huren. De huurprijzen zullen jaarlijks via het informatieboekje van de afdeling bekend 
worden gemaakt. 
 
Lossingsbeleid: Wanneer er een lossingsvergunning wordt aangevraagd door een vereniging 
of individuele leden voor maximaal 500 duiven is de opgegeven contactpersoon 
verantwoordelijk voor het verantwoord lossen van de duiven. Hij/zij krijgt hierbij geen 
begeleiding van de Lossingscommissie. Wanneer er een lossingsvergunning wordt 
aangevraagd voor een lossing met meer dan 500 duiven of door een cc, of (mid)fondclub zal 
het vervoer worden geregeld door onze Vervoerscommissie. De verantwoordelijkheid van de 
lossing ligt tot aan de maximale afstand van een kring trainingsvlucht bij de contactpersoon 
van de organisatie. Boven de maximale afstand van een kringtrainingsvlucht worden de 
duiven gelost door onze Lossingscommissie. Extra trainingsvluchten georganiseerd door de 
kring worden vervoerd via het vervoer van de afdeling en deze duiven worden gelost door 
onze Lossingscommissie. De lostijden van alle georganiseerde trainingsvluchten zullen 
worden vermeld op onze website. 
 
Kosten: De lossingsvergunningen binnen Nederland zullen gratis worden verstrekt. De 
eventuele kosten die in rekening worden gebracht door een buitenlandse bond zullen wij 
doorberekenen aan de organisatie van de betreffende africhting. Wanneer de duiven 
worden gelost met begeleiding van onze Lossingscommissie zullen wij de eventuele 
gemaakte kosten voor het inwinnen van weersinformatie bij derden ook doorberekenen aan 
de organiserende partij. 
 
Verlenen van Lossingsvergunningen: Op de dagen dat de afdeling zelf trainingsvluchten voor 
haar leden organiseert, zullen wij geen lossingsvergunning verstrekken. Daarnaast zullen wij 
alleen lossingsvergunningen verstrekken aan niet commerciële trainingsvluchten. Het is dan 
ook niet toegestaan om via de sociale media, teletekst, internet en alle overige vormen van 
adverteren reclame te maken voor de te organiseren trainingsvluchten. Mocht dit wel 
gebeuren met al verleende vergunningen dan zullen wij deze intrekken. Wanneer er verder 
aan het eerdergenoemde wordt voldaan, zullen wij een lossingsvergunning verlenen. 
 
Alle vluchten die door onze leden worden georganiseerd zonder lossingsvergunning zullen 
wij voorleggen aan de aanklager NPO. Hieronder vallen naast de niet aangevraagde vluchten 
ook de afgewezen vluchten die toch doorgang vinden. 
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