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PROGRAMMABOEKJES 2020 DIGITAAL
Het programmaboekje is dit jaar alleen digitaal in te zien op onze website. Dus nu
geen programmaboekje om vast te houden en in te zien. Het is op dit moment
namelijk niet mogelijk is om het programmaboekje compleet te krijgen. Zo is het
vluchtprogramma nog in concept en worden kampioenschappen niet vervlogen.
Het voordeel van deze manier van werken, is dat bij wijzigingen we het digitale
programmaboekje bijwerken, zodat iedereen daarin de nieuwste informatie kan
vinden.
LEDENADMINISTRATIE
Mutaties dienen rechtstreeks digitaal te worden ingebracht in de administratie van de
NPO. Bestuursmutaties ook doorgeven aan secretaris afdeling.
OVERGANG LEDEN ALGEMEEN:
Een verzoek tot overgang basisleden geschiedt voor 1 januari van enig jaar.
Bij niet honorering is er voor het basislid recht op terugkeer bij de “oude” vereniging.
NIET OP ZONDAG
Leden die om principiële redenen niet op zondag concoursen maar wel in aanmerking
willen komen voor de gemiddelde punten moeten dit voor het seizoen kenbaar maken bij
zijn/haar verenigingssecretaris. De secretaris geeft dit voor aanvang seizoen door via
bestuur@npoafdeling10.nl. Bovendien moet dit op het pouleformulier duidelijk kenbaar
worden gemaakt, d.m.v. het plaatsen van de tekst "niet op zondag" midden boven aan
het formulier en in het daartoe bestemde vakje. Op basis hiervan ontvangen deze leden
het aantal punten zoals dat is omschreven in de reglementering, de gemiddelde punten
voor zowel aangewezen als onaangewezen welke door de betreffende liefhebber zijn
behaald op het betreffende kampioenschaponderdeel op de vluchten welke niet op
zondag zijn vervlogen. Voor een duifkampioenschap worden geen punten toegekend.
INDIENEN RECLAMES
Reclames indienen via de verenigingscontactpersoon. Verenigingscontactpersoon dient
de reclames in bij de afdelingscontactpersoon. Bij voorkeur per email of, wanneer nodig,
per post. Dit kan tot uiterlijk 12 dagen na dag van verschijnen uitslag.
Contactpersoon K. Talen / e-mail: reclame@npoafdeling10.nl. Mob.: 06-37619019
MELDINGEN
Extreem vroege duiven, of bij twijfel daaraan, moeten direct aan de afdeling worden
gemeld o.v.v.: lidnr., naam, woonplaats, afstand, tijd, voetring.
Voor de sectorale en nationale vluchten gelden de voorschriften van de wedvlucht
organiserende instantie(s).
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Vrachtwagen van Afdeling 10 Noord Oost Nederland
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AANTAL DUIVEN PER BOX:
1 nacht mand:
31 duiven per box.
2 nachten mand:
26 duiven per box.
Overnachtfond:
25 duiven per box.
Indien er minder dan het voorgeschreven aantal duiven in de boxen worden gedaan
wordt per duif een heffing aan de vereniging opgelegd van €. 3,00 per duif die te weinig
in de box zit. Hiervan zijn uitgezonderd de restboxen.
Op de vrachtbrief dient u de aantallen van alle ingekorfde duiven in te vullen. Het aantal
ingekorfde duiven is de optelsom van de concours- en trainingsduiven.
In het D-bestand welke u na inkorving zend aan de rekenaar is het aantal ingekorfde
duiven gelijk aan welke u op de vrachtbrief heeft ingevuld.
Volle manden zijn ook vol wat betekent dat u het maximaal aangegeven aantal duiven in de
mand heeft. Voor de aantallen zie hier boven.
Hiernaast kunt u maximaal 2 restmanden hebben. U vraagt de chauffeur of er restmanden
zijn in de oplegger/aanhanger zodat deze kunnen worden aangevuld.
Eventuele aanpassing van het maximum aantal duiven in de manden en voor welke
vlucht(en) dit van toepassing is zal door het bestuur bekend worden gemaakt. Bij geen
bericht blijven de hier boven vermelde aantallen van kracht.
VOOR DE GEHELE AFDELING
Alle manden verzegelen en restmanden voorzien van label met vermelding van
verenigingsnummer, aantal duiven (doffers/duivinnen), losplaats en datum.
Aan alle verenigingen wordt een ophaalschema uitgereikt. De vermelde tijden zijn
vertrektijden. De vertrektijden dienen te worden nageleefd. Eventuele wijzigingen worden
tijdig doorgegeven.
Bij het laden van de boxen dienen minimaal vier personen behulpzaam te zijn.
De verenigingen waar de duiven met de duiventrailer worden opgehaald moeten over
een veilige steiger of iets dergelijks beschikken om de boxen voldoende hoog te
kunnen laden.
Het afdelingsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken tijdens
het laden van de boxen.
De aanwijzingen van de chauffeur dienen te worden opgevolgd. De chauffeur bepaalt
de plaats van de boxen in de wagen.
Indien door de vereniging op een opleer of wedvlucht niet wordt ingekorfd dient
men hiervan tijdig (uiterlijk om 17.00 uur op de avond van inkorven) het bestuur op
de hoogte te stellen.
Dit onder vermelding van tel. nummer.
Verenigingen waar de vervoerder voor niets langs komt wordt een heffing opgelegd
van minimaal €. 25,- per voorval.

-6-

VRACHTPRIJZEN M.I.V. SEIZOEN 2020:
De volgende vrachtprijzen per duif zijn van toepassing per 1-1-2020
Vitesse €. 0,75
Midfond €. 0,95 t/m €. 1,10
Eendaagse Fond €. 1,45
Jonge Duiven €. 0,75 t/m €. 1,45
Natour €. 0,75 t/m €. 0,95
Overnacht Fond €. 2,35 t/m €. 2,60
Bij Midfond, Jonge Duiven en Natour is de prijs afhankelijk van de afstand naar de
losplaats.
Bij Overnacht heeft het betrekking op Limoges en St. Vincent (de eerste 2 vluchten) voor
€. 2,60 per duif en de overige vluchten €. 2,35 per duif.
COMMUNICATIE COMMISSIE
Zwiep, H.
Schaaf, G. v.d.

Stuut, P.

COMMISSIE LADIES LEAGUE
Popken, M

Zwiep, H.

COMMISSIE SAMEN
Samenwerking Afdeling Friesland’96
Dalmolen, R.
Talen, K.

Doormaal, J. van

FINANCIELE COMMISSIE
Kicken, J.H.J.
Hulshof, H.

Timmerman, B.

JEUGD COMMISSIE
Ruiter, H.
Jonge, J. de

Boelens, T.
Jager, M.

Temmen, G.

Berghuis, P.

Wendel, F.

KIESMANNEN NPO
Dalmolen, R.

Jager, M. (res.)

KLOKKENCOMMISSIE
Gossen, P.
Rorije, G.

Zwaag, M.K. v.d.

LOSSINGSCOMMISSIE
Vries, T. de
Ensing, G.

Schuiling, E.

NKD
Gast, P.
Sebens, W.

Zwaag, M.K. v.d.
Popken, M.

Postma, H.K.
Mensinga, R.

Slot, H.

Zwiep, H.

Bakker, A.
Limbergen, S. van.

VERVOERSCOMMISSIE
Timmerman, B.
Ensing, G.
Schuiling, E.
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Kiewiet, J.

VLIEGPROGRAMMA COMMISSIE
Ensing, G.

Gast, P.

CONTROLEURS GEBRUIK ONEIGENLIJKE STOFFEN
Deze worden aangesteld door de NPO.
SCHEIDSLIJN NOORD/ZUID
Volgens besluit Algemene Leden Vergadering 06-03-2015
GPS COMMISSIE (COÓRDINATEN)
Binnen uw regio kunt u hiervoor bellen:
Talen, K.
06-37619019
Kiewiet, J.
0597-333002
Linden, A.J. v/d
0591-552038
LOSSINGSBERICHTEN
Facebook:
Zie site NPO-afdeling10.nl.

Schuiling, A.
Rorije, G.

Twitter :

0592-241825
0599-614723

Htpps://twitter.com/10Oost

AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING / BETALINGEN
Vracht-, reken-, poule- en uitslaggelden worden automatisch afgeschreven via de
machtiging die de verenigingen hebben afgegeven.
De vereniging moeten de betalingen rechtstreeks met de afdelingspenningmeester
afhandelen. Verenigingen dienen te handelen volgens voorschrift van de afdeling.
Het bedrag wordt van de vereniging door de afdeling 2 weken na verschijning van de
uitslag van de rekening afgeschreven. Zorg er daarom voor dat er voldoende saldo op
uw rekening aanwezig is. Reclames worden naderhand apart verrekend.
Wanneer een wedvlucht geen doorgang vindt wordt de vervoersstaat aangehouden voor
betaling van de vrachtkosten. Hiervoor wordt een rekening gezonden.
Meermalen blijkt dat verenigingen geen of voldoende saldo hebben en de incasso
onbetaalbaar retour komt. Dit brengt extra kosten en voor de penningmeester onnodig
werk met zich mee.
Zo het komt tot een 2e aanmaning wordt de betreffende vereniging belast met €. 10,00
ter dekking van de kosten. Bij een 3e aanmaning wordt een nader te bepalen financiële
boete opgelegd. Wordt nadien dan nog geen gehoor gegeven aan het verzoek tot
betaling dan wordt overwogen een sanctie op te leggen die bijvoorbeeld kan inhouden
dat de duiven niet meer bij de vereniging worden opgehaald.
MATERIALEN
Bestellen via de website van de afdeling.
(https://npoafdeling10.jimdo.com/organisatie/materiaalbestellingen/)
Contact persoon bestellingen Harm Kuiper, e-mail: udpkuiper@ziggo.nl of
kuiperh6@kpnmail.nl
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WEDVLUCHTREGLEMENT
Er wordt gevlogen volgens het reglement van de NPO. Een ieder wordt geacht deze te
kennen en verklaart dat door zijn of haar deelname. Door het NPO is er aan alle
verenigingen een complete reglementenmap gratis toegezonden. De besturen van de
verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het op een juiste wijze in stand houden.
LOSSING, WIJZIGINGEN LOSPLAATSEN EN AFGELASTINGEN.
1. De door Bestuur Afdeling benoemde lossingscommissie beslist na overleg met de
hoofdconvoyeur over het tijdstip en de plaats van lossing van de vlucht.
2. De duiven voor een Afdeling / Samenspel- wedvlucht kunnen tot uiterlijk één dag na de
geplande lossingsdatum op de vastgestelde/gewijzigde lossingsplaats worden gelost.
Alleen de lossingscommissie Afdeling stelt voor aan het dagelijks bestuur om wijzigingen
door te voeren die betrekking hebben op losplaatsen en afgelastingen.
3. Africhtingen worden niet uitgesteld naar de volgende dag in dat geval komen de duiven
terug naar huis, m.u.v. er omstandigheden voordoen dat terugbrengen naar huis risico’s
met zich meebrengt.
4. De lossing vangt niet eerder aan dan tenminste één uur na aankomst van de
duivenwagen op de Lossingsplaats. In bijzondere omstandigheden kan hier van worden
afgeweken.
5. Conform besluitvorming ALV november 2017 heeft de lossingscommissie de
mogelijkheid in samenspraak met het bestuur ook tijdens de eerste 2 jonge duivenvluchten
over te staan, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren.
6. Bij het terugrijden wegens afgelasting is de vervoerscommissie in overleg met de
lossingscommissie gemachtigd de duiven op een kortere afstand te lossen in groepen of
gezamenlijk en zal er in principe niet worden teruggebracht bij de verenigingen.
AANVOEREN DUIVEN DOOR BASISVERENIGINGEN.
Van toepassing is het Reglement vervoer en lossingen N.P.O.
 Artikel 3 lid 5.: De mand is bij verzending van duiven voorzien van een
verenigingsnummer op de mand of label aan de mand waarop het verenigingsnummer is vermeld.
 Artikel 3 lid 6.: De manden zijn op alle daartoe aangebrachte punten verzegeld.
 Artikel 4 lid 1.: Bestuur Afdeling stelt vast bij welke wedvluchten de duiven door de
Afdeling worden opgehaald en bij welke wedvluchten de duiven door het inkorfcentrum dienen te worden aangevoerd naar een verzamelpunt.
 Artikel 4 lid 2.: De begeleiding dient uit minimaal twee personen te bestaan
waaronder een bestuurslid van het inkorfcentrum en een functionaris aangewezen
door het Bestuur van de Basisvereniging van het inkorfcentrum. Deze begeleiders
zijn geen leden van één Combinatie, geen echtgenoten, geen relatiepartners en geen
bloed- en aanverwanten in eerste en tweede graad.
 Artikel 4 lid 3.: In de wagens waarmee de duiven worden aangevoerd naar het
verzamelpunt zijn voldoende mogelijkheden aanwezig voor toevoer van verse lucht.
Dichte (aanhang)wagens zijn daarom niet toegestaan.
Bij niet naleving van deze artikelen van dit reglement brengt Bestuur Afdeling dit ter
kennis van het bevoegde College.
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WEDVLUCHTBESCHEIDEN.
Met ingang van het seizoen 2006 zijn alle verenigingen verplicht de inkorfbescheiden
D(ata) bestand elektronisch aan te leveren bij Compuclub.
Een en ander conform de regelgeving van het NPO. Wedvluchtreglement Art. 86 sub 5.
De inkorfbescheiden dienen op de dag van inkorving ontvangen te zijn door Compuclub.
Een vereniging die problemen heeft met het versturen van deze inkorfbescheiden dient
dit voor het tijdstip van de lossing telefonisch te melden bij de afdeling secretaris.
De betreffende vereniging krijgt van de afdelingssecretaris te horen hoe verder gehandeld
dient te worden.
Het versturen van alle wedvluchtgegevens na afloop van de wedvlucht dient te
geschieden op de dag dat de wedvlucht is afgelopen.
NPO wedvluchtreglement Art. 129 sub 6.
Vluchtcodes zijn vastgesteld in overleg met Compuclub en deze moet u gebruiken op de
poulebrief en als u de gegevens via e-mail aanlevert.
De vluchtcode moet u ook gebruiken bij het indienen van reclames.
Men speelt automatisch met alle meegegeven duiven in het afdelings- of rayon concours.
CONTRIBUTIE
De contributies voor 2020 zijn als volgt, senior lid €. 30,=, junior lid €. 20,=.
Een juniorlid wordt seniorlid indien hij/zij per 1 januari de leeftijd heeft van 18 jaar.
INVULLEN BESCHEIDEN
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de invulling.
U dient pouleformulier model 2003 te gebruiken. Het nauwkeurig invullen van het
pouleformulier vermindert de kans op fouten.
Fouten ontstaan door eigen toedoen worden niet hersteld.
Wij vragen uw medewerking dit invullen zo duidelijk mogelijk en zonder doorhalingen
te doen. Wij wijzen erop dat niet goed of niet volledig ingevulde of onduidelijke
formulieren vooraf of nadien terzijde kunnen worden gelegd.
Bij eventuele reclames kunt u ook hierop aangesproken worden. Wanneer u wel of
geen uitslag wenst dient u dat op de voorgeschreven wijze aan te geven. Volg hiervoor
de uitslagen.
BEWAREN WEDVLUCHTBESCHEIDEN
De wedvluchtbescheiden bestaande uit klokbescheiden (hand geklokt) en poulebrief
(klokstaat), klokbescheiden (elektronisch) en uitdraai U.D.P. moeten worden opgeslagen
bij de vereniging gedurende één jaar en op verzoek van het Afdelingsbestuur dan wel bij
reclame opgestuurd te worden naar het Afdelingsbestuurslid (of gemachtigde) die de
reclame behandelt.
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**************************************************************

**************************************************************
JEUGDFONDS
Nieuwe jeugdleden kunnen in overleg met de penningmeester van de afdeling een
beroep doen op de gelden die in het fonds aanwezig zijn.
JEUGD
Jeugdcompetitie afdeling 10
Mededelingen over jeugddag, kampioenschappen, sponsering enz. volgen via een
nieuwsbrief, teletekst en/of website. (https://jeugdafdeling10.jimdo.com)
Jeugdleden die van de ontwikkelingen op de hoogte willen blijven kunnen een email
zenden aan de jeugdcommissie: jeugd@npoafdeling10.nl
Op bladzijde 7 leden vinden jullie de gegevens van de jeugdcommissie.
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DUIVEN R.1-2 / 3-4
*

11-07-20

17-07-20

18-07-20

18-07-20

25-07-20

25-07-20

31-07-20

01-08-20

01-08-20

07-08-20

08-08-20

08-08-20

VR. 10-07

DI. 14-07

DO. 16-07

VR. 17-07

DO. 23-07

VR. 24-07

DI. 28-07

DO. 30-07

VR. 31-07

DI. 04-08

DO. 06-08

VR. 07-08

M28

A28

V27

E27

M26

M25

V24

V23

V22

V21

V20

E29

A29

WEERT

*

VENLO

J32

M32

A32

J31

E31

A31

J30/J60

M30

VARSEVELD R.1-2 / 3-4 J29/J59

*

VIT-JONG

MIDFOND

MARATHON

VIT-JONG

DAGFOND

MARATHON

VIT-JONG

MIDFOND

VIT-JONG

DAGFOND

MARATHON

VIT-JONG

MIDFOND

MARATHON

VITESSE

DAGFOND

MIDFOND

MIDFOND

VITESSE

VITESSE

VITESSE

VITESSE

VITESSE

VLIEGPROGRAMMA 2020
CODE
DISCIPLINE

ENSCHEDE R.1-2 / 3-4 J28/J58

11-07-20

*

BITBURG

MECKENHEIM

ECKENHAGEN

SOEST

TELGTE

RHEINE

S.SPEL 1-4

DO. 09-07

10-07-20

DI. 07-07

20-06-20

VR. 19-06

04-07-20

13-06-20

VR. 12-06

VR. 03-07

06-06-20

VR. 05-06

04-07-20

30-05-20

VR. 29-05

27-06-20

23-05-20

VR. 22-05

VR. 26-06

16-05-20

VR. 15-05

DO. 02-07

LOSSING

INKORF

M52

A28

V27

E27

M26

M25

V24

V23

V22

V21

V20

CODE

M

BIJZ. H.

WEERT

*

VENLO

*

GENNEP R.5-6/7-8

DUIVEN R.5-6/7-8

*

M

J32

M32

A32

J31

E31

A31

M

M

J70/J90 Groepsloss.

M30

J69/J89 Groepsloss.

E29

A29

VARSEVELD R.5-6/7-8 J68/J88 Groepsloss.

*

BITBURG

MECKENHEIM

ECKENHAGEN

SOEST

TELGTE

RHEINE

S.SPEL 5-8

AFDELING 10 NOORD OOST NEDERLAND

0,75

0,00

0,00

0,75

0,00

0,00

0,75

0,00

0,75

0,00

0,00

0,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,95

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

VRACHT
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N35

J37
N37

22-08-20

29-08-20

29-08-20

05-09-20

05-09-20

12-09-20

12-09-20

19-09-20

19-09-20

VR. 21-08

DO. 27-08

VR. 28-08

DO. 03-09

VR. 04-09

DO. 10-09

VR. 11-09

DO. 17-09

VR. 18-09

e.e.a. o.v.b.

J35

15-08-20

NATOUR

MDF-JONG

NATOUR

MDF-JONG

NATOUR

MDF-JONG

NATOUR

VIT-JONG

MDF-JONG

VIT-JONG

DAGFOND

DISCIPLINE

S.SPEL 5-8

N38

J38

N37

J37

N36

J36

N35

J35

J34

J33

E33

CODE

Het bestuur behoudt zich het recht voor om een andere losplaats te kiezen.

N38

J38

N36

J36

J34

J33

E33

CODE

VR. 14-08

S.SPEL 1-4

LOSSING

15-08-20

INKORF

DO. 13-08

BIJZ. H.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VRACHT

NATIONALE INKORFCENTRA VOOR CONCOURSEN DAGFOND EN JONGE DUIVEN

Ver.nr.
102
108
113
131
137
138
157
303
320

Adres:
De Koeriers
PV De Eemsvliegers
De Luchtbode
De Zwaluw
De Trouwe Duif
De Trouwe Duif
Naar Huis
De Luchtbode
PV De Kanaalstreek

Plaats:
Bedum
Delfzijl
Groningen
Muntendam
Oude Pekela
Scheemda
Zuidhorn
Assen
2e Exloérmond

Ray.
2
3
2
3
4
4
1
2
4

At
X
X

Ver.nr.
305
307
308
316
328
329
331
342
350
352
356
429
431

Adres:
Steeds Sneller
Vitesse
Reisduif
PV De Toekomst
PV Hoogeveen
Steeds Sneller
PV Klazienaveen
De Valk
De Stormvogels
Vredesduif
De Stormvogels
Nieuwleusen
De Streekvliegers

Plaats:
Ray.
Dedemsvaart
6
Beilen
6
Tiendeveen
6
Coevorden
7
Hoogeveen
6
Hollandscheveld 7
Klazienaveen
8
Meppel
5
Zandpol
8
Weiteveen
(1) 8
Ter Apel
8
Dalfsen
(2) 5
Staphorst
5

At
X

X
X

SYSTEEM
Br Me
X
X
X

Ta

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
SYSTEEM
Br Me Ti
X
X
X

X

1= Aanvoeren bij 331 Klazienaveen. 2= Wisselwerking NIC lokaal.
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Ti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Un
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ta

Un
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

Vragen rondom NIC voor Dagfond, Marathon en Jonge duiven;
Waar moet ik mijn klok afslaan als ik heb ingekorfd bij een NIC?
Het aan-, afslaan en het uitlezen van de elektronische systemen moet plaatsvinden in
het NIC waar de duiven zijn ingekorfd (zie Art. 47 Wedvluchtreglement N.P.O.
Aanvullende bepalingen N.P.O.)
Kunnen we nog wel een verenigingsuitslag maken als we hebben ingekorfd bij
verschillende NIC’s?
Na het inzenden van UDP bestanden door de NIC’s naar de Compuclub is er een
verenigingsuitslag beschikbaar op de website van Compuclub.
Kunnen we dan ook nog een uitslag maken voor de eigen vereniging?
Een advies is om het NIC te vragen het UDP bestand via mail naar de eigen vereniging te
sturen. De vereniging kan daarvan een uitslag maken. Zo kunnen ook de
kampioenschappen in de vereniging gewoon doorgaan.
Bij het NIC bij mij in de buurt werken ze niet met mijn type klok?
Het is goed om vooraf contact op te nemen met het NIC waar je in wil gaan korven. Vaak
zijn er mogelijkheden om toch in te korven in het NIC. Het kan bijvoorbeeld worden
opgelost door het eigen inkorfsysteem mee te nemen naar het NIC. Vooraf testen is
hierbij wel belangrijk. Ook helpt het om voor het testen iemand mee te vragen die weet
hoe het werkt. Het kan ook dat deze persoon telefonisch bereikbaar is voor
ondersteuning op afstand.
Is er geen mogelijkheid dat we aanvoeren bij een NIC?
We hebben de NIC’s vooraf aangewezen en als uw vereniging daar niet bij zit dan is
inkorven in de eigen club niet toegestaan. Het inkorven van de duiven moet dan wel bij
een NIC. De duiven kunnen dan ook niet in het eigen inkorflokaal worden ingekorfd en
daarna worden aangevoerd.
Door het inkorven bij een NIC moet ik wel verder rijden.
Is een NIC iets verder rijden dan kunnen liefhebbers natuurlijk voor inkorven of afslaan
met elkaar meerijden. Ook kunnen er onderling afspraken worden gemaakt om de
duiven en klok mee te geven aan een liefhebber uit vereniging.
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Waarom zijn dit de aangewezen NIC-s?
Ons uitgangspunt is dat een NIC bij alle vluchten voldoende deelnemers moet hebben,
dus minimaal 8 deelnemers. Dit zowel op de eerste als de laatste vlucht en op de kortste
en de langste vlucht. Er is niet alleen gekeken naar het aantal deelnemers in de eigen
vereniging maar ook naar hoe de liefhebbersdichtheid in de regio is. Verder is er
rekening gehouden met de faciliteiten en bereikbaarheid.
Waarom alle dagfondvluchten nu inkorven bij een NIC?
We hebben gekeken naar de eerste 2 dagfondvluchten van vorig jaar en de verenigingen
die voldeden aan de voorwaarde van 8 deelnemers en 100 duiven staan nu ook voor het
grootste deel bij de toegewezen NIC’s. Daarom hebben we er voor gekozen om ook E21
en E23 in te korven bij een NIC. We willen net als bij de meerdaagse fond werken met
vaste NIC’s voor de dagfond. Dit geeft de NIC’s de kans om er een volledige competitie
aan te wijden of andere leuke prijzen te vervliegen.
Zijn er geen uitzonderingen mogelijk?
We hebben vorig jaar ondervonden dat de dagfond voor ons een lastig onderdeel is op
het gebied van vervoer. Het vervoersschema moest iedere vlucht worden aangepast en
dat heeft (te) veel gevraagd van de betrokken mensen zowel op uitvoerend als
organisatorisch vlak. Met deze verdeling hebben we zekerheid voor de liefhebbers, de
vervoerders en de anderen die betrokken zijn bij het vervoer.
Nu komen er vast minder duiven op de dagfond!?
We hebben afgelopen seizoen verenigingen zelf laten kiezen om wel of geen NIC te zijn.
We hebben gezien dat heel veel verenigingen kunstgrepen uit moesten halen om te
voldoen aan de aantallen. We hebben ook geconstateerd dat veel mensen met zeer
geringe aantallen komen om het voor de vereniging maar mogelijk te maken. Wellicht
gaan deze liefhebbers nu met hun duiven naar de vitesse of midfond die in hetzelfde
weekend wordt vervlogen.
Waar hopen wij op met deze verdeling?
We snappen dat dit voor een aantal liefhebbers zal betekenen dat ze in moeten korven
bij een andere club dan de eigen vereniging.
We hopen dat het inkorven bij een andere club ook nieuwe contacten met andere
collega’s op gaat leveren.
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NATIONALE INKORFCENTRA MARATHON
Ver.nr.
Adres:
Plaats:
108
Loodweg 2a
Delfzijl
137
Burg. Snaterlaan 44
Oude Pekela
303
Wethouder Bergerweg 22B
Assen
305
Latyrusstraat 11a
Dedemsvaart
316
Klinkenvlier 1-A
Coevorden
342
Ambachtsweg 9
Meppel
356
Barnflair West 57
Ter Apel
Onderstaand de centrumleiders van de nationale inkorfcentra.
Ver.nr.
108
137
303
305
316
342
356

Adres:
Kuilema, R.
Kuiper, H.
Kooistra, L.
Moes, R.
Dorgelo, G.
Kicken, J.H.J.
Huls, L.

Tel.nr.
06-51788843
06-23092644
0592-315362
0523-616255
06-13079738
0522-246529
0599-584776

Tel.nr.
0596-566548
06-80072642
0592-314898
06-28628875
0524-532520
0522-491725
06-23997094

DE INKORFCENTRA
De inkorfcentra krijgen bericht over de tijdstippen van het brengen en halen van manden.
Het is per definitie niet zo dat alle inkorfcentra op alle nationale vluchten aangedaan
worden door de vrachtauto. In bepaalde gevallen zullen centra moeten aanvoeren naar
een ander centrum. De nationale centra ontvangen hierover bericht.
FONDCLUB NOORD NEDERLAND
De Fondclub geeft een eigen programmaboekje uit, hierin vindt u alle informatie.
Internetsite:
www.fondclub.nl
NOORDELIJKE UNIE
De Noordelijke Unie, is een Internationaal Fondspel voor fondliefhebbers uit Nederland
(afdeling 7, 8, 9, 10 en 11) en het aangrenzende deel in Duitsland.
In geval van één gezamenlijke lossing vanaf 1 losplaats worden de NU concoursen
vervlogen in 4 zones van 50 km, met de losplaats Bergerac als referentie. Zone 1: tot 900
km, Zone 2: 900 tot 950 km, Zone 3: 950 tot 1000 km, Zone 4 meer dan 1000 km.

Internetsite:

www.noordelijke-unie.nl
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COÖRDINATEN LOSPLAATSEN DUITSLAND
Rheine
52.15.59,0
Telgte
51.59.09,3
Soest
51.34.21,6
Eckenhage
50.59.25,0
Meckenheim
50.34.51,5
Bitburg
49.56.53,0

07.28.50,0
07.46.07,3
08.12.24,1
07.43.26,0
07.01.56,3
06.32.10,0

KLOKKENKEURING.
Er mag uitsluitend in goedgekeurde klokken en elektronische systemen worden
geconstateerd. Minimaal eens per vijf jaar wordt iedere klok gekeurd door de klokkencommissie van de afdeling en het resultaat wordt vastgelegd op door het N.P.O. bestuur
vastgestelde formulieren. De ingevulde keuringsformulieren worden ter beschikking gesteld
aan het afdelingsbestuur, het bestuur basisvereniging en de eigenaar van de klok, waarna
de goedgekeurde klok van een door het N.P.O. uitgegeven keuringsmerk wordt voorzien.
Voor de exacte inhoud zie N.P.O. reglement. De eigenaar van de klok/het elektronisch
systeem dient zelf het moment van verplichte keuring in de gaten te houden en daarvan
melding te maken bij één van de leden van de klokkencommissie.
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VERENIGINGS SECRETARIATEN
101

“DE BLAUWE DOFFER”

APPINGEDAM

dirk-bakker@ziggo.nl

102

“DE KOERIERS”

BEDUM

pvkoeriers@gmail.com

103

“DE SNELPOST”

BEERTA

snelpost0103@gmail.com

108

“P.V. DE EEMSVLIEGERS”

DELFZIJL

i.zwart@ziggo.nl

109

“DE MARNEVLIEGERS”

EENRUM

gertbodde@hotmail.com

110

“DE NOORDPOOLVLIEGERS”

UITHUIZEN

pvnoordpoolvliegers@live.nl

113

“DE LUCHTBODE”

GRONINGEN

Jannie_sieling@hotmail.com

115

“DE POSTDUIF”

GRONINGEN

b.k.stumpe@ziggo.nl

116

“EXPRESSE”

ZUIDWOLDE

w.sebens@planet.nl

118

“GRONINGEN VOORUIT”

GRONINGEN

p.j.gelderman@kpnplanet.nl (pen)

119

“GRUNO”

GRONINGEN

r.fraiquin@home.nl

124

“DE LUCHTSTORMERS”

HOOGEZAND-SAPPEMEER

wilfred-fcgr@hotmail.com

125

“DE VREDESDUIF”

HOOGEZAND-SAPPEMEER

johanenjohanna@ziggo.nl

131

“DE ZWALUW”

MUNTENDAM

ekvanderlaan@gmail.com

132

“DE VRIENDENKRING”

MUNTENDAM

evert_pluim@hotmail.com

136

“DE TROUWE DUIF”

NOORDBROEK

j.de.weerd@planet.nl

137

“DE TROUWE DUIF”

OUDE PEKELA

jelke.jager@gemeente-oldambt.nl

138

“DE TROUWE DUIF”

SCHEEMDA

japie.feikens@gmail.com

151

“DE TREKKERS”

SELLINGEN

derkhuls7@gmail.com

153

“W.P.V.”

WINSCHOTEN

koning070364@hetnet.nl

155

“DE OLLE WITTE”

WINSCHOTEN

ollewitte@hotmail.com
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VERENIGINGS SECRETARIATEN
157

“NAAR HUIS”

ZUIDHORN

remcoploeg__@hotmail.com

162

“OP EIGEN WIEKEN”

SPIJK

schoonveld@zonnet.nl

301

“DE VLIEGERS”

ANNEN

j.popkes@ziggo.nl

303

“DE LUCHTBODE”

ASSEN

fabiansocialmedia@outlook.com

305

“STEEDS SNELLER”

DEDEMSVAART

brunswijk79@hotmail.com

307

“VITESSE”

BEILEN

info@baanbouw.nl

308

“DE REISDUIF”

TIENDEVEEN

anne.hekker@planet.nl

309

“DE HUNEVLIEGERS”

HAVELTE

hunevliegers@hotmail.nl

315

“VRIJE VOGELS”

EELDE

b.koopsyde@gmail.com

316

“PV DE TOEKOMST”

COEVORDEN

henkpat@live.nl

318

“THE FLYING DUTCHMAN”

EMMEN

319

“P.V. LA VITESSE ‘97”

EMMERCOMPASCUUM

sisca.boonstra.ike@home.nl /
tfd0138@hotmail.com
fvdnieuwendijk@live.nl

320

“P.V. DE KANAALSTREEK”

MUSSELKANAAL

koning.j.h@ziggo.nl

328

“P.V. HOOGEVEEN”

HOOGEVEEN

secretarispvhoogeveen@gmail.com

329

“VOL SPANNING”

VEENOORD/NW. AMSTERDAMjanjohan.tip@kpnmail.nl

331

“P.V. KLAZIENAVEEN”

KLAZIENAVEEN

m.kroesen@schageninfra.nl

334

“P.V. ZWARTEMEER”

ZWARTEMEER

maj.schuurmans@ziggo.nl

336

“SNELLE WIEKEN”

HARDENBERG

b.koonstra@lijbrandt.nl

339

“STEEDS SNELLER”

HOLLANDSCHEVELD

f.beverdam87@gmail.com

342

“DE VALK”

MEPPEL

ktalen@home.nl

347

“DE RUIMTEVAARDERS”

VALTHERMOND

lierob@hetnet.nl
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VERENIGINGS SECRETARIATEN
349

“DE SNELLE THUISKOMST”

RODEN

andrekooistra01@gmail.com

350

“DE STORMVOGELS”

ZANDPOL

wemmenhove.aj@gmail.com

352

“DE VREDESDUIF”

WEITEVEEN

gerard.temmen@home.nl

353

“DE UIVER”

SCHOONOORD

alexuiterwijk@outlook.com

356

“DE STORMVOGELS”

TER APEL

freddy.steenbergen@hetnet.nl

360

“DE STRAALJAGER”

WESTERBORK

m.oosterbrink@hotmail.com

362

“DE VECHTEVLIEGERS”

GRAMSBERGEN

gbolks@kpnplanet.nl

364

“KEER WEER”

HOOGEVEEN

pvkeerweer@hetnet.nl

402

”DE VECHTVOGELS”

DALFSEN

henriekragt@ziggo.nl

415

“DE LUCHTPOST”

OMMEN

mssteen@home.nl

429

“NIEUWLEUSEN”

NIEUWLEUSEN

rinkekouwen@home.nl

431

“DE STREEKVLIEGERS”

STAPHORST

berend_timmerman@hetnet.nl

(vz)

(vz)

DE LEDENADMINISTRATIE VAN DE NPO
Het NPO verzoekt de ledenadministratie per vereniging te controleren en daar waar
noodzakelijk op orde te maken. De verenigingen worden dan ook vriendelijk verzocht de
ledenlijst op de juiste NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, secretaris etc. te
controleren en waar mogelijk in te voeren.
Ook wanneer u nog leden aan of af moet melden, wordt u verzocht dit in (januari) nog gereed
te maken. U weet dan zeker dat uw mutaties tijdig worden gewijzigd en
de ledenlijst voor het komende vliegseizoen actueel is.
De NPO ledeadministratie is ook van belang voor de afdeling.
-

Nieuwsbrief afd. 10 ontvangen? Dan uw e-mailadres in NPO Ledenadministratie
vermelden.

Namens het afdelingsbestuur NPO-Afdeling10,
Het secretariaat
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