Officieel Orgaan van de
Vriendenclub
Nationale ConCoursen
WWW.VNCC.NL
45e jaargang, nummer 1
Retouradres VNCC postcode 7471 EM nr 16

Vliegprogramma 2021
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Voorwoord
Beste sportvrienden en vriendinnen,
Het marathonseizoen 2021 lijkt vooralsnog eind mei van start te gaan.
Tegenwoordig is alles afhankelijk van „de coronacijfers” en dat is in
onze sport niet anders. Toch lijkt alles onder aangepaste
omstandigheden het seizoen volgens het NPO COVID PROTOCOL van
start te kunnen gaan. Dank hiervoor aan de mensen die zich hier voor
hebben ingezet !
Vluchtprogramma
Als we naar het vluchtprogramma kijken dan zien we dat we van 7
naar 6 vluchten zijn gegaan. Dit past in het plaatje om mooie grote
concoursen te kunnen blijven organiseren.
Een wijziging die plaats heeft gevonden is dat er vanaf dit seizoen, nu
niet meer tot en met St.-Vincent geen jaarlingen gespeeld mogen
worden, maar dat het alleen op St.-Vincent niet is toegestaan om
jaarlingen in te korven. In de praktijk betekent dit dat het is toegestaan
om jaarlingen op Limoges in te korven. Het is aan u zelf om te bepalen
wat wijsheid is.
Marathonprogramma
Wie de NPO via Op de Hoogte op de voet volgt, heeft kunnen lezen
dat het bestuur van de NPO een brug probeert te slaan met de ZLU om
in de toekomst gezamenlijk te komen tot een prachtig Marathonprogramma. De toekomst zal ons leren wat dit gaat opleveren.
Feestmiddag en vergaderingen
Omdat regeren vooruitzien is kunt u verderop in het boekje lezen
wanneer de feestmiddag en vergaderingen gepland staan voor 2021.
Wij gaan er nu vanuit dat het tegen die tijd mogelijk is dat de
feestmiddag en de vergaderingen weer plaats kunnen vinden.
Leo Huurneman
Als VNCC werden we recent geconfronteerd met het trieste bericht
van het overlijden van onze oud-penningmeester Leo Huurneman.
Leo is vanaf de oprichting tot aan 2020 maar liefst 40 jaar bestuurslid
geweest van de VNCC!!!
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Hij heeft zich altijd vol ingezet voor deze mooie club en kwam altijd op
voor de „kleine gewone liefhebber” zonder het totaalplaatje uit het
oog te verliezen. Wij als bestuur maar ook u als lid zijn hem veel dank
verschuldigd. Leo rust zacht.
Aanmelden en lidmaatschap
Er is een wijziging doorgevoerd in de wijze hoe je lid wordt en blijft van
de VNCC. Het was gebruikelijk dat u door een „contactpersoon” werd
benaderd of u weer lid wilde worden. Dit was een prachtig, mooi en
uniek systeem, maar helaas werkt dit niet in deze tijd waar we zo min
mogelijk contact met elkaar mogen hebben en de gezondheid voorop
staat. Wij willen onze contactpersonen hiervoor langs deze weg van
harte danken, we zullen ze op onze feestmiddag daarvoor nog in het
zonnetje zetten.
Door deze omstandigheden heeft het bestuur besloten dat u zich vanaf
nu zelf kunt opgeven door het invullen van het contactformulier of
incassoformulier via onze website (www.vncc.nl). Deze informatie zult u
ook aan gaan treffen op de site van de afdelingen van onze
spelgebieden. U bent dan tot wederopzegging lid en u machtigt onze
penningmeester om jaarlijks automatisch de contributie van uw
rekening af te schrijven. Mocht u hierover vragen hebben neem dan
contact op met één van onze bestuursleden, wij helpen u graag!
Rest mij u namens het bestuur een mooi en gezond vliegseizoen te
wensen en vergeet vooral niet te genieten.
Namens bestuur VNCC
Benno Kastelein, voorzitter

Agenda 2021
Voorjaarsledenvergadering vervallen i.v.m. coronacrisis
Feestmiddag
za 06-11-2021, vanaf 14.00 uur
Najaarsledenvergadering
di 09-11-2021
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Vliegprogramma 2021

Vlc

Inkorven

Losplaats

Losdatum

Inleg

Uitslag

A21

di 25 – 05

Limoges (M) s

vr 28 – 05

€ 0.30

gratis

A23

di 08 – 06

St.-Vincent (M) n *

vr 11 – 06

€ 0.30

gratis

A24

di 15 – 06

Périgueux (M) s

vr 18 – 06

€ 0.30

gratis

A26

di 29 – 06

Bressols (M) s

vr 02 – 07

€ 0.30

gratis

A27

di 06 – 07

Dax (M) n

vr 09 – 07

€ 0.30

gratis

A30

di 27 – 07

Bergerac (M) n

vr 30 – 07

€ 0.30

gratis

* het is niet toegestaan om jaarlingen in te korven.
(M) = Middaglossing
(O) = Ochtendlossing
n = Nationale lossing
s = Sector 3 lossing
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Inkorfcentra Afdeling 9
Sibculo
0337
NIC

De Stormvogels, Paterswal 6b
Inl. E. Wiersma jr.

0523-242151/06-11098556

Almelo
0607

NIC

De Witpen, Gravenstraat 2
Inl. W. Weerink

06-51212837

Borne
0617

De Reisduif, Steenbakkersweg 5
NIC+ZLU Inl. H. Seelen

Glanerbrug
0642
NIC
Rijssen
0680

De Luchtreizigers , Bultserve (82)
Inl. L. Bruinenberg sr

Het Luchtvermaak, Marijkestraat 7a
A30&33 Inl. Arn. Slagman

06-12602494

053-4613785

06-53843763

Vriezenveen
De Luchtbode, Schout Doddestraat 52
0686
A30&33 Inl. Jonny Ekkel

06-10241557

Lochem
Comb. Pax-Snelpost, Runmolenlaan 21
0751
NIC+ZLU Inl. G. van de Aast

06-53350871

Didam
0823

NIC

De Vredesbode, Kruisstraat 21-23
Inl. G. Tiemes

0316-225170

Ulft
0841

NIC

Ons Genoegen, Hofstraat 4a
Inl. A. Jansen

0315-631632

Lichtenvoorde
Blauwe Doffer, Oude Aaltenseweg 31
0850
NIC+ZLU Inl. R. Goossens

0544-375978

Silvolde
0870
NIC

C.P.L. Silvolde, Berkenlaan 96
Inl. P. Sticker

0315-340545

Delfzijl
0108

De Eemsvliegers, Loodweg 2a
Inl. R. Kuilema

0596-566548

Oude Pekela
0137
NIC

De Trouwe Duif, Burg. Snaterlaan 44
Inl. H. Kuiper

06-80072642

Assen
0303

De Luchtbode, Wethouder Bergerweg 22B
Inl. L. Kooistra

0592-314898

Steeds Sneller, Latyrusstraat 11a
Inl. R. Moes

06-28628857

Inkorfcentra Afdeling 10
NIC

NIC

Dedemsvaart
0305
NIC

7

8

Coevorden
0316
NIC

PV De Toekomst, Klinkenvlier 1-a
Inl. G. Dorgelo / H. Weering

0524-532520

Meppel
0342
NIC

De Valk, Ambachtsweg 9
Inl. J.H.J. Kicken

0522-491725

Ter Apel
0356
NIC

De Stormvogels, Barnflair West 57
Inl. L. Huls

06-23997094

Nieuwleusen
0429
ZLU

Nieuwleusen, Burg. Bakxlaan 119
Inl. W. Mulderij

06-53858025

Damwâld
NIC
0210

De Blauwe Doffer, Hearewei 11-A
Inl. E. Wielinga

0511-421946

Balk
0226

De Blauwband, Tjalke de Boerstrjitte 8-d
Inl. R. Schotanus

0514-531630

Drachten
0256
ZLU

De Rode Doffer, Noorderdwarsvaart 167-B
Inl. G. van der Heide

06-15147330

Drachten
0259
NIC

Vice-Versa, Noorderdwarsvaart 84-E
Inl. A. Winkel

06-21981510

Holwerd
0267
NIC

De Kustvliegers, Visweg 28
Inl. F. Hoekstra

06-23073064

Noordwolde
0268
NIC

De Vredesduif, Industriestraat 1
Inl. A.J. de Jong

06-53140766

Emmeloord
0413
NIC

De Zuiderzeevliegers, Hoefbladstraat 52-54-56
Inl. J. van Ooijen-Kollen
06-25196419

Steenwijkerwold
0414
NIC

De Doorzetters, Ten Holteweg 54-A
Inl. C. Hoogmoedt

Inkorfcentra Afdeling 11

NIC

0521-589839
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Kampioenschappen
Onaangewezen
Voor het kampioenschap onaangewezen tellen alle 6 wedvluchten. De
vluchten worden vervlogen conform het verfijnde NPO 1:10 Systeem. Er
zijn 10 kampioenen onaangewezen. De eerste duif ontvangt 500
punten, prijsverhouding 1: 4.
Aangewezen
Voor het aangewezen kampioenschap telt één duif van de bovenste
twee van de poulebrief. Voor het aangewezen kampioenschap tellen
alle 6 wedvluchten. Er zijn 5 kampioenen aangewezen.
Asduif
Hiervoor tellen alle vluchten. Voor het Asduifkampioenschap tellen de 3
beste resultaten van een duif. Er zijn 5 Asduiven.
Champions League VNCC
De 3 liefhebbers die Onaangewezen en Aangewezen opgeteld de
meeste punten behalen worden “Champions League winnaar VNCC”.
Vermelding Kampioenen
De eerste 25 kampioenen onaangewezen oud worden vermeld in het
kampioensboekje. De eerste 10 kampioenen onaangewezen en de
eerste 5 kampioen aangewezen worden geplaatst met foto.
De eerste 10 kampioensduiven worden vermeld in het
kampioenschapsboekje.
Het melden van de duiven
De Nationale meldplicht is van toepassing op de VNCC-vluchten. De
duiven dienen binnen 30 minuten na het constateren gemeld te
worden. Duiven welke in de neutralisatietijd arriveren, dienen gemeld te
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worden ‘s morgens binnen 30 minuten na het verstrijken van de
neutralisatietijd.
Deelnemers kunnen de duiven zelf melden via de VNCC website dmv:
1 Ga naar www.vncc.nl
2 Ga naar “Melden Duiven”
3 Lidnummer bijv. 06171234 (max. 8 posities)
4 Tijd bijv. 101825 of 10:18:25
5 Ringnummer met jaartal bijv. 07-1234567
6 Centra: “Inkorfcentrum kiezen”
7 Melden
Liefhebbers die automatisch melden, dienen de juiste vluchtcode of
losplaatscode mee te sturen.
Bij het melden van de duiven via bovenstaande instructie, worden de
duiven automatisch „doorgemeld” aan de Nationale Rekenaar.
Liefhebbers die niet de beschikking hebben over een computer kunnen
hun duiven melden bij de meldpost van het inkorfcentrum, die de
melding doorgeeft aan de betreffende instanties.
Deelnemers die automatisch melden kunnen het e-mailadres
vncc@ifcinfo.nl toevoegen in hun klok.

Sluiting van het concours
Volgens de sluiting van het nationale concours. Zie hiervoor de
informatie op de website van de NPO: www.duivensportbond.nl

Het verzenden van de wedvluchtbescheiden
Post: Na het inkorven sturen de centrumleiders binnen 24 uur het
voorblad (origineel) van de VNCC poulebrief en de vernieuwde
telstaat op naar RekenCentrum Berg en Dal, Kievitstraat 12, 7471 EM
Goor.
Voorop de enveloppe a.u.b. vermelden de plaatsnaam en het
verenigingsnummer van het inkorfcentrum. Voor de getekenden en
ringnummers in de VNCC-uitslag telt de volgorde en ringnummers zoals
op de Nationale poulebrief, dus zorg er voor dat de volgorde op de
VNCC poulebrief hetzelfde is als op de Nationale poulebrief. Hierop zijn
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geen reclames mogelijk bij de VNCC. E.e.a. volgens besluit VNCC
ledenvergadering d.d. 7 april 2009.
E-mail: het is in 2021 ook toegestaan om alle poulebrieven en de
telstaat te scannen en deze te e-mailen naar RCBD via poules@rcbd.nl
Zo bespaart u portokosten en de poulebrieven zijn snel, zonder
vertraging ter plaatse.
De centrumleiders dienen er tevens op toe te zien dat de UDPbestanden op de dag van inkorving naar RCBD worden gestuurd via
udp@rcbd.nl
Na het klokkenlichten hoeven er geen poulebrieven meer opgestuurd
te worden naar RCBD. U stuurt dus alleen nog (zo snel mogelijk) de UDPbestanden naar RCBD via udp@rcbd.nl
Wel dient het 2e exemplaar van de VNCC poulebrief in het NIC te
worden bewaard voor bijzondere situaties.

Betalen van poulegelden
De penningmeesters van de inkorfcentra maken de vluchtgelden over
nadat ze de wedvluchtspecificaties van de VNCC
vluchtpenningmeester, Gerard Scholten, hebben ontvangen.
De VNCC-gelden moeten worden overgemaakt op:
Rekeningnummer:
NL13 INGB 0001 1403 12
Ten name van:
VNCC inz. Vluchtpenningmeester
Adres:
Prins Bernhardlaan 23, 7468 BD Enter

Uitslagen
Alle leden ontvangen de wedvluchtuitslagen sinds 2020 per post thuis.
De uitslag is ook te vinden op www.vncc.nl en www.rcbd.nl
Leden waarvan het e-mailadres bekend is bij de NPO krijgen bericht
zodra de uitslag beschikbaar is. Zorg dus dat het juiste e-mailadres
bekend is bij de NPO-ledenadministratie!
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Reclames op de uitslag
Eventuele reclames op de uitslag moeten schriftelijk binnen 5 dagen
na ontvangst van de uitslag worden opgestuurd naar:
VNCC t.a.v. H. Voortman, Bleydestraat 9, 7462 VE Rijssen
of via e-mail naar henkvankoops@ziggo.nl
Te winnen hoofdprijzen
Een duif kan maximaal één hoofdprijs winnen. Wel kan deze duif in
combinatie met een andere duif een serieprijs winnen. Een troostprijs
kan alleen gewonnen worden door een duif die geen hoofdprijs
gewonnen heeft.
Alle hoofdprijzen (incl. de uit te reiken bonnen voor vleesprijzen,
juweliers- of dinerbon en bon duivenvoer) worden uitgereikt op de
VNCC feestmiddag. Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de
commissie.

Bloemstuk voor de VNCC-wedvluchtwinnaar
De winnaar van elke VNCC wedvlucht ontvangt van de VNCC via het
inkorfcentrum een bloemstuk t.w.v. € 15,00. De centrumleider wordt
hiervoor benaderd door het bestuur van de VNCC. Het inkorfcentrum
kan het bloemstuk declareren bij de penningmeester van de VNCC, de
heer J. Bosman uit Doetinchem.

De papieren VNCC-poulebrief blijft verplicht
Deelname aan de VNCC concoursen is alleen mogelijk door het
volledig invullen van de papieren VNCC poulebrief met het kruisjessysteem.
Let op! Alle ingekorfde duiven moeten op de VNCC poulebrief vermeld
worden. Men kan niet deelnemen aan een VNCC concours met slechts
een deel van de ingekorfde duiven. Bij geen navolging volgt uitsluiting
van alle gezette VNCC duiven. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
E.e.a. in overeenstemming met het besluit van de voorjaarsvergadering
1999.
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Op de nieuwe VNCC Poulebrief ontbreekt helaas rij get. 26. Excuses
daarvoor. De correcte poulebrief is terug te vinden op www.vncc.nl.
Gebruikt u toch de oude poulebrief, dan dient u bij getekendenummers
boven de 25 gewoon door te gaan met invullen. Dus get. 26 op rij 27,
get. 27 op rij 28, etc. RCBD verwerkt de poules onder de juiste
getekendenummers.
Invullen (vernieuwde) verzamelstaat
Elk inkorfcentrum dient een volledige VNCC-verzamelstaat in te vullen.
Indien u deze niet heeft, is een voorbeeld telstaat beschikbaar op de
website van het VNCC (www.vncc.nl) en van RekenCentrum Berg en
Dal (www.rcbd.nl).

Feestmiddag VNCC
Deze wordt gehouden op zaterdag 6 november 2021 vanaf 14.00 uur bij
café „De Kröl” in Enter.
Uiteraard moeten we hierbij rekening houden met de regels die er op
dat moment gelden m.b.t. het Corona virus.
Kaarten kan men bestellen bij H. Voortman en J. Bosman. Bestelde
kaarten kunnen niet worden afgezegd en moeten worden betaald.
Kaarten afgeven bij de ingang van de zaal.

15

16

Limoges (M)
vrijdag 28-05
dinsdag 25-05
Los
€ 0,30
Uitslag gratis
conform Afdeling
Toppigeons The no 1 online pigeon gallery
www.toppigeons.nl

Inzetten
Inleg
Vrachtgeld
Vluchtsponsor

HOOFDPRIJZEN
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

LED TV, Laptop, of Tablet*
Bon duivenvoer twv € 250,00*
Levensmiddelen twv € 135,00
Juweliers- of dinerbon* twv € 125.00
Vleesmand* twv € 115.00
½ varken*
twv € 90.00
Vleesmand* twv € 70.00
Troostprijzen – 5 zakkenduivenvoer
Serieprijzen – Levensm. twv € 70,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

inleg € 1.00 per duif
inleg € 0.80 per duif
inleg € 0.65 per duif
inleg € 0.50 per duif
inleg € 0.35 per duif
inleg € 0.25 per duif
inleg € 0.25 per duif
inleg € 0.15 per duif
inleg € 0.50 per serie

* Alle vleesprijzen kunt U bij uw eigen slager samenstellen en afhalen!
Opgave, adres juwelier, adres slager, adres duivenspeciaalzaak binnen
5 dagen na ontvangst uitslag insturen naar de Wedvlucht-functionaris.

Bescheiden verzenden (binnen 24 uur)
Na het inmanden

Opsturen naar
Of scannen naar
Na inmanden en afslaan

Voorblad (origineel) van VNCC poulebrief,
een kopie inkorfstaat en vernieuwde
telstaat
RekenCentrum Berg en Dal, Kievitstraat 12,
7471 EM Goor
poules@rcbd.nl
UDP-bestanden sturen naar udp@rcbd.nl
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Périgueux (M)
vrijdag 18-06
dinsdag 15-06
Los
€ 0,30
Uitslag gratis
conform Afdeling
Weerink Evenementen Catering, Wierden
www.weerinkevenementencatering.nl

Inzetten
Inleg
Vrachtgeld
Vluchtsponsor

HOOFDPRIJZEN
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

LED TV, Laptop, of Tablet*
Bon duivenvoer twv € 250,00*
Levensmiddelen twv € 135,00
Juweliers- of dinerbon* twv € 125.00
Vleesmand* twv € 115.00
½ varken*
twv € 90.00
Vleesmand* twv € 70.00
Troostprijzen – 5 zakkenduivenvoer
Serieprijzen – Levensm. twv € 70,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

inleg € 1.00 per duif
inleg € 0.80 per duif
inleg € 0.65 per duif
inleg € 0.50 per duif
inleg € 0.35 per duif
inleg € 0.25 per duif
inleg € 0.25 per duif
inleg € 0.15 per duif
inleg € 0.50 per serie

* Alle vleesprijzen kunt U bij uw eigen slager samenstellen en afhalen!
Opgave, adres juwelier, adres slager, adres duivenspeciaalzaak binnen
5 dagen na ontvangst uitslag insturen naar de Wedvlucht-functionaris.

Bescheiden verzenden (binnen 24 uur)
Na het inmanden

Opsturen naar
Of scannen naar
Na inmanden en afslaan

Voorblad (origineel) van VNCC poulebrief,
een kopie inkorfstaat en vernieuwde
telstaat
RekenCentrum Berg en Dal, Kievitstraat 12,
7471 EM Goor
poules@rcbd.nl
UDP-bestanden sturen naar udp@rcbd.nl
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Bressols (M)
vrijdag 02-07
dinsdag 29-06
Los
€ 0,30
Uitslag gratis
conform Afdeling
Madison Tuintextiel en Parasols, Almelo
http://www.madison.nl

Inzetten
Inleg
Vrachtgeld
Vluchtsponsor

HOOFDPRIJZEN
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

LED TV, Laptop, of Tablet*
Bon duivenvoer twv € 250,00*
Levensmiddelen twv € 135,00
Juweliers- of dinerbon* twv € 125.00
Vleesmand* twv € 115.00
½ varken*
twv € 90.00
Vleesmand* twv € 70.00
Troostprijzen – 5 zakkenduivenvoer
Serieprijzen – Levensm. twv € 70,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

inleg € 1.00 per duif
inleg € 0.80 per duif
inleg € 0.65 per duif
inleg € 0.50 per duif
inleg € 0.35 per duif
inleg € 0.25 per duif
inleg € 0.25 per duif
inleg € 0.15 per duif
inleg € 0.50 per serie

* Alle vleesprijzen kunt U bij uw eigen slager samenstellen en afhalen!
Opgave, adres juwelier, adres slager, adres duivenspeciaalzaak binnen
5 dagen na ontvangst uitslag insturen naar de Wedvlucht-functionaris.

Bescheiden verzenden (binnen 24 uur)
Na het inmanden

Opsturen naar
Of scannen naar
Na inmanden en afslaan

Voorblad (origineel) van VNCC poulebrief,
een kopie inkorfstaat en vernieuwde
telstaat
RekenCentrum Berg en Dal, Kievitstraat 12,
7471 EM Goor
poules@rcbd.nl
UDP-bestanden sturen naar udp@rcbd.nl
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Dax (M)
vrijdag 09-07
dinsdag 06-07
Los
€ 0,30
Uitslag gratis
conform Afdeling
Madison Tuintextiel en Parasols, Almelo
http://www.madison.nl

Inzetten
Inleg
Vrachtgeld
Vluchtsponsor

HOOFDPRIJZEN
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

LED TV, Laptop, of Tablet*
Bon duivenvoer twv € 250,00*
Levensmiddelen twv € 135,00
Juweliers- of dinerbon* twv € 125.00
Vleesmand* twv € 115.00
½ varken*
twv € 90.00
Vleesmand* twv € 70.00
Troostprijzen – 5 zakkenduivenvoer
Serieprijzen – Levensm. twv € 70,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

inleg € 1.00 per duif
inleg € 0.80 per duif
inleg € 0.65 per duif
inleg € 0.50 per duif
inleg € 0.35 per duif
inleg € 0.25 per duif
inleg € 0.25 per duif
inleg € 0.15 per duif
inleg € 0.50 per serie

* Alle vleesprijzen kunt U bij uw eigen slager samenstellen en afhalen!
Opgave, adres juwelier, adres slager, adres duivenspeciaalzaak binnen
5 dagen na ontvangst uitslag insturen naar de Wedvlucht-functionaris.

Bescheiden verzenden (binnen 24 uur)
Na het inmanden

Opsturen naar
Of scannen naar
Na inmanden en afslaan

Voorblad (origineel) van VNCC poulebrief,
een kopie inkorfstaat en vernieuwde
telstaat
RekenCentrum Berg en Dal, Kievitstraat 12,
7471 EM Goor
poules@rcbd.nl
UDP-bestanden sturen naar udp@rcbd.nl
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De klokken worden zonder tegenbericht afgeslagen op zaterdagavond
om 20.00 uur. Ook als er geen duiven geconstateerd zijn, is men
verplicht de klok/het blokje aan te bieden.
Inkorven traingsvluchten Tienen vrijdag 7 mei, vrijdag 28 mei en vrijdag
11 juni. Inkorftijd: info volgt.

Vliegprogramma 2021 ZLU Concoursen
Losplaats

Inkorfdatum

Inkorftijd

Lossingsdatum

Pau

ma 21 juni

Info volgt

vr 25 juni

Bordeaux (Agen) ma 28 juni

Info volgt

vr 02 juli

Barcelona

zo 04 juli

Info volgt

vr 09 juli

Marseille

ma 19 juli

Info volgt

vr 23 juli

Narbonne

ma 26 juli

Info volgt

vr 30 juli

Perpignan

ma 02 augustus Info volgt

vr 06 augustus

29

Vluchten 2021
Pau
Agen/Bordeaux
Barcelona
Marseille
Narbonne
Perpignan

30

Inkorven
maandag 21 juni
maandag 28 juni
zondag 4 juli
maandag 19 juli
maandag 26 juli
maandag 2 augustus

Lossing
vrijdag 25 juni
vrijdag 2 juli
vrijdag 9 juli
vrijdag 23 juli
vrijdag 30 juli
vrijdag 6 augustus

FONDUNIE 2000
Vliegprogramma 2021
21/06
28/06
04/07
19/07
26/07
02/08

Pau
Agen
Barcelona
Marseille
Narbonne
Perpignan

Genoemde datums zijn de inkorvingsdatums. Allen op maandag m.u.v.
Barcelona op zondag. Allen ochtendlossing en op vrijdag.
Alle duivenliefhebbers van de afdelingen 6 t/m 11 kunnen deelnemen
aan de Fondunie-vluchten. De deelnemers aan de Fondunie-vluchten
betalen geen contributie. Een Fondunie poulebrief invullen is
voldoende.
Als u in 2020 aan minstens 1 vlucht van de ZLU heeft mee gedaan, dan
ontvangt u per post het Programmaboekje 2021 van Fondunie 2000.
U kunt inkorven bij de bekende ZLU/Internationale Inkorfcentra. Daar
beschikt men ook over de Fondunie-poulebrieven (kruisjes-systeem).
Op elke wedstrijd worden 5 gegarandeerde hoofdprijzen vervlogen.
Ook zijn er gratis extra prijzen in de vorm van producten en
geldbedragen.
Bezoek onze website voor de spelregels (www.fondunie2000.nl).
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.
De feestavond met kampioenenhuldiging en prijsuitreiking is gepland
op zaterdag 13 november 2021 van 16.00 tot 21.00 uur. De locatie:
Golden Tulip Ampt van Nijkerk te Nijkerk. Het een en ander onder
voorbehoud van de dan geldende corona regels.
Wij wensen U een plezierig en succesvol vliegseizoen.
Het Bestuur van Fondunie 2000.
Henk Wegh (voorzitter)
tel.: 0573-471348
e-mail: wegh@planet.nl
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