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Sportvrienden,

Voor u ligt het nieuwe informatieboekje van de enige echte midfondclub van afdeling 9 voor 

het seizoen 2014. Hierin staan zoals gewoonlijk alle gegevens die belangrijk zijn voor u als 

lid van onze club.

Verandering is dit jaar het sleutelwoord voor de midfondclub. We mogen 2 nieuwe 

bestuursleden begroeten nadat we afscheid genomen hebben van Els Wantia, Martin 

Weustman en Rudi Schaap. De nieuwe bestuursleden zijn voor kring 1 Han Dijkhuis en voor 

kring 2 Ludo Leferink.

De grootste verandering voor de midfondclub is het uitrekenen en maken van de uitslag door 

RekenCentrum Berg en Dal uit Goor. Wij hopen dat dit zonder grote problemen zal gebeuren

en hopen dan volledig op uw medewerking (opsturen bestanden naar udp@rcbd.nl) waardoor

wij tijdig de goede uitslag op papier zullen krijgen.

Ik wil van deze kant iedereen een goed en gezond seizoen toe wensen en hoop u te zien op 

de jaarlijkse feestmiddag in Haaksbergen.

Bart Bomers

voorzitter Midfondclub Afdeling 9





BESTUUR

B. Bomers Voorzitter 0545 – 47 61 84 b.bomers6@chello.nl

B. Bomers Secretaris 0545 – 47 61 84 b.bomers6@chello.nl

L.F.A. Leferink Penningmeester 053 – 572 32 69 lfa.leferink@hetnet.nl

H. Neervoort Bestuurslid 0314 – 32 35 16 henk.neervoort@tiscali.nl

H. Dijkhuis Bestuurslid 0547 – 36 28 58 h.dijkhuis@dcbd.nl

Ledenadministratie: RekenCentrum Berg en Dal, Goor

E-mail: mfc@rcbd.nl

Postadres: Kievitstraat 16, 7471 EM Goor

Postadres: Midfondclub

T.a.v. B. Bomers

Beltrumseweg 26

7151 EW Eibergen

Bankrekening: NL 91 RABO 0156 7565 28 t.n.v. L.F.A. Leferink

Vermeld bij het overmaken altijd uw verenigingsnummer!

Alle gelden, dus ook de concoursgelden, dienen rechtstreeks 

overgemaakt te worden op de rekening van de Midfondclub.

VLIEGPROGRAMMA 2014

Zaterdag 10 mei M19 St.-Quentin

Zaterdag 17 mei M20 Morlincourt Noyon

Zaterdag 31 mei M22 Péronne

Zaterdag 14 juni M24 Nanteuil-le-Haudouin (Derby)

Zaterdag 28 juni M26 Laon

Zaterdag 5 juli M27 St.-Quentin

Zaterdag 12 juli M28 Nanteuil-le-haudouin (Derby reserve)

KAMPIOENSCHAPPEN

• Alle 7 vluchten tellen voor het kampioenschap, minimaal 5 resultaten

• 10 Onaangewezen Kampioenen (volgens NPO verfijnd)

• 10 Aangewezen Kampioenen (volgens NPO-systeem 1 van de bovenste 2)

• Keizerkampioen: totaal van de onaangewezen en aangewezen punten

• 5 Duifkampioenen

• De Johan Blokhuis Wisselbeker wordt gewonnen door de Keizerkampioen van de 

Midfondclub



AFDELINGSPRIJZEN MIDFONDCLUB

Hoofdprijzen, 1 per duif

Hoofdprijs 1 Alle vluchten: € 200,-- contant

Inleg € 1,00 per duif

Invullen: aantal gezette duiven op NIVEAU 5 KOLOM 20

Hoofdprijs 2 Alle vluchten: € 100,-- contant

Inleg € 0,50 per duif

Invullen: aantal gezette duiven op NIVEAU 5 KOLOM 21

Hoofdprijs 3 Alle vluchten: € 50,-- contant

Inleg € 0,25 per duif

Invullen: aantal gezette duiven op NIVEAU 5 KOLOM 22

Gratis rollades

Op iedere vlucht zijn er vijf rollades te winnen, door de eerste vijf aangewezen duiven op de 

uitslag. Een aangewezen duif is één van de twee bovenste duiven van de poulebrief.

Attractieprijzen

Prijzen: Levensmiddelenmand t.w.v. € 45,--

Achterham t.w.v. € 35,--

Streng karbonade t.w.v. € 30,--

Vleesschotel t.w.v. € 22,50

Zak duivenvoer

Rollade

Rollade

Taart

Taart

Inleg € 0,50 per duif

Invullen: aantal gezette duiven op NIVEAU 5 KOLOM 23

Diploma's

Per vlucht is er een diploma voor plaats 1 van de afdelingsuitslag.

Deze diploma's zijn geschonken door M. Weustman.

Let op!!!!!

Een duif die een afdelingshoofdprijs wint, kan geen attractieprijs winnen!

Per liefhebber kan men maar één attractieprijs winnen. De hoofdprijzen en de attractieprijzen

zijn gegarandeerde prijzen. De bovengenoemde prijzen gaan in één keer af over het gehele 

concours.



Kringprijzen (Kringen 1, 2 en 3)

Hoofdprijzen per kring

Hoofdprijs 1 Vleesschotel t.w.v. € 30,--

Restanten gaan af in rest contanten.

Prijzen worden vervlogen naar rato van de inleg per kring.

Inleg € 0,50 per duif

Invullen: aantal gezette duiven op NIVEAU 5 KOLOM 24

Hoofdprijs 2 Levensmiddelenmand t.w.v. € 22,50

Restanten gaan af in rest contanten.

Prijzen worden vervlogen naar rato van de inleg per kring.

Inleg € 0,50 per duif

Invullen: aantal gezette duiven op NIVEAU 5 KOLOM 25

Plaats 50 gratis zak duivenvoer

Let op!!!!!

Per duif kan maar één kringhoofdprijs worden gewonnen, en ze gaan af in de volgorde kolom

24-25.

Gratis jaarling prijzen

In iedere kring zijn per vlucht drie gratis prijzen te winnen door de eerste drie jaarlingen op 

de uitslag:

eerste jaarling € 25,--

tweede jaarling € 15,--

derde jaarling € 15,--

OVERIGE POULEMOGELIJKHEDEN

Poules 1:4 Invullen op NIVEAU 5 Midfondclub, KOLOMMEN 1 T/M 12

HwH Uitkering: ineens

Inleg € 0,10 per duif

Invullen: aantal gezette duiven op NIVEAU 5 KOLOM 13

Sp 1. Uitkering: maximaal € 12,-- + restant

Inleg € 0,10 per duif

Invullen: aantal gezette duiven op NIVEAU 5 KOLOM 14

Serie Uitkering: ineens

Inleg € 0,50 per serie

Invullen: aantal gezette duiven op NIVEAU 5 KOLOM 17

Het aantal te zetten series is onbeperkt

De kolommen 15, 16, 18 en 19 worden in Midfondverband niet gebruikt. Poules in deze 

kolommen worden niet uitgekeerd. Het bedrag wordt opgenomen in het saldo van de vlucht.





CONCOURSVOORSCHRIFTEN

1 De contributie bedraagt € 5,-- per lidnummer. Derby's kosten € 0,50 per duif.

2 De inleg is gratis, de uitslag kost € 1,25 per deelnemer. Dit is inclusief rekengeld. De 

uitslag is verplicht bij deelname aan een vlucht.

3 Als men lid is van de Midfondclub, dan speelt men mee als men duiven inkorft voor 

de desbetreffende vlucht. Alle gezette duiven in de basisvereniging moeten worden 

gespeeld in de Midfondclub en gezet op niveau 5.

4 De concoursen van de Midfondclub vallen onder het Wedvluchtreglement van de 

NPO en de richtlijnen t.a.v. wedvluchten zoals bepaald door Afdeling 9 en 

RekenCentrum Berg en Dal, Goor (zie hieronder).

5 Reclames indienen binnen de daarvoor gestelde termijn volgens de richtlijnen van het 

RekenCentrum Berg en Dal, Goor en Afdeling 9. Deze richtlijnen kunt u vinden elders

in deze uitgave resp. in het Informatieboekje van Afdeling 9. Gebruik de juiste 

formulieren en dien de reclame in bij de daarvoor benoemde kringfunctionaris.

6 Bij een eventuele terugvlucht blijft de vlucht meetellen voor het kampioenschap, mits 

er in Frankrijk gelost wordt. Zo niet, dan wordt er ook niet voor de poules en prijzen 

gespeeld.

7 Alle Derbyduiven dienen van boven af aan op de poulebrief te worden ingevuld (= 

ingekorfd). Dus tien Derby's opgeven betekent dat de bovenste tien duiven tellen.

8 Betalingen van de ledencontributie en de Derbygelden dienen rechtstreeks door de 

vereniging overgemaakt te worden naar de penningmeester van de Midfondclub, 

L.F.A. Leferink.

9 Alle prijswinnaars en kampioenen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de 

feestmiddag. Prijzen die op de feestmiddag niet worden afgehaald, vervallen aan de 

Midfondclub.

10 Tijdens de feestmiddag worden de kampioenen gehuldigd. Deze middag vindt in 

principe altijd plaats op de laatste zaterdag in september.



RICHTLIJNEN REKENCENTRUM BERG EN DAL, GOOR

1 De inkorf- en wedvluchtbestanden dienen niet alleen naar Compuclub gestuurd te 

worden maar ook naar udp@rcbd.nl en wel zo snel mogelijk na inkorven en afslaan.

De (voorlopige) uitslag wordt uitgerekend zodra alle benodigde verenigingsgegevens 

binnen een kring bij ons binnen zijn. De (voorlopige) afdelingsuitslag wordt 

uitgerekend zodra alle kringuitslagen berekend zijn. Stuur dus de D- en W-bestanden 

zo snel als mogelijk in!!!

2 De kampioenschappen worden na elke vlucht bijgewerkt. In geval van een reclame 

worden de kampioenschappen bijgewerkt na afloop van de reclameperiode en 

vermeld bij de uitslag van de eerstvolgende vlucht of, ingeval van de laatste vlucht, 

bekend gemaakt op onze website.

3 Reclames die gaan over de uitslag (klassering, tijd, ringnummer, etc.) dient u in te 

dienen zowel bij de Kringconcoursleider van uw kring, als bij RekenCentrum Berg en 

Dal. Bij voorkeur via e-mail: reclames@rcbd.nl. Reclames op kampioenschappen, 

prijzen en dergelijke dient u rechtstreeks bij ons in te dienen via reclames@rcbd.nl.

HULDIGING VAN DE KAMPIOENEN

De kampioenen worden gehuldigd op de feestmiddag. Noteert u dit vast in uw agenda:

Datum 27 september 2014

Tijd 14:00u-17:00u, zaal open om 13:30u

Lokatie Clublokaal PV Onze Sport

Adres Ten Vaarwerkstraat 53, Haaksbergen  (telefoon 053 – 57 23 817)

SAMENVATTING POULEMOGELIJKHEDEN

Alle duiven en poules in Midfondclubverband dienen te worden gezet op niveau 5. De 

kolommen 15, 16, 18 en 19 worden in Midclubverband niet gebruikt.

poule kolom inleg (per duif) uitkering

1 : 4 1 t/m 12

HwH 13 € 0,10 ineens

Sp 1 14 € 0,10 max. € 12,00 + restant

Serie 17 € 0,50  (per serie) ineens

Afd.hoofdprijs 1 20 € 1,00 € 200,00 contant

Afd.hoofdprijs 2 21 € 0,50 € 100,00 contant

Afd.hoofdprijs 3 22 € 0,25 € 50,00 contant

Attractieprijzen 23 € 0,50 in natura

Kringhoofdprijs 1 24 € 0,50 vleesschotel t.w.v. € 30,00 (per kring)

Kringhoofdprijs 2 25 € 0,50 levensmidd. t.w.v. € 22,50 (per kring)






