Informatie start seizoen 2021
Geachte leden,
Voorafgaand aan een nieuw seizoen beginnen we traditiegetrouw met een
voorjaarsvergadering. Maar door de nog steeds van kracht zijnde strenge Corona
maatregelen, kan deze helaas geen doorgang vinden.
Een en ander heeft wel tot gevolg dat jullie als leden niet zoals gebruikelijk bijgepraat
kunnen worden over allerlei lopende zaken. Door de huidige omstandigheden vragen
wij hiervoor uw begrip.
Op deze vergadering wordt ook traditiegetrouw het kasverslag besproken. Besloten
is om dit door te schuiven naar de najaarsvergadering.
Ad Godefroy is per 1 januari de nieuwe secretaris van onze vereniging.
Onze voorzitter heeft op de bestuursvergadering van het afgelopen najaar te kennen
gegeven te gaan stoppen met zijn bestuursfunctie. Wel zal hij zijn termijn netjes
uitdienen. Dit betekend dat we op zoek zullen moeten naar een nieuwe voorzitter, het
bestuur doet bij deze dan ook een oproep aan alle leden hierover na te denken.
Ook Ad vissers heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid.
Rooster van aftreden bestuur:
P. van Strien
2021 Niet herkiesbaar
P. van Oosterhout 2022
A. Vissers
2021 Niet herkiesbaar
K. Zijlmans
2023
A. Godefroy
2023

Overschrijven duiven
Nederlandse ringnummers
Sinds enkele weken kunnen Nederlandse ringnummers ook worden overgeschreven
binnen de eigen vereniging door de overschrijvingsfunctionaris. Bij onze vereniging is
dat Pieter van Oosterhout. Het is dus niet meer de bedoeling om de
eigendomsbewijzen nog naar het NPO Bureau te sturen, daar worden deze niet
meer overgeschreven, maar teruggestuurd naar de betreffende leden.
Van de duiven die overgeschreven dienen te worden kunt u vanaf heden de
eigendomsbewijzen afgegeven bij Pieter van Oosterhout met het verzoek deze op
uw naam over te schrijven, zodra dit heeft plaatsgevonden krijgt u de
eigendomsbewijzen weer terug en zijn de duiven op uw naam geregistreerd.

Union de Baronie
PLOEGENSPEL 2021 RAYON 3
Besloten is om ook dit jaar weer een ploegenspel te organiseren over het gehele seizoen
(zowel oude als jonge duiven). Per discipline zijn 3 vluchten aangewezen welke hiervoor
tellen. Mocht een van de vluchten niet doorgaan dan telt de volgende vlucht van deze
discipline.
Ook zijn we op zoek naar sponsors voor naamgeving van iedere ploeg. Via de uitslag en
website zal hieraan regelmatig aandacht besteed worden.
Weet u iemand die interesse heeft om te sponsoren neem dan contact op met Piet van
Oosterhout. De sponsor bijdrage is € 50,00.
De sponsors van de 6 prijswinnende ploegen winnen hun bijdrage terug, resterend
bedrag wordt in
de prijzenpot gestopt. Ook Union de Baronie zal ter stimulering een bijdrage storten.

Spelregels:
Deelname: alle leden van rayon 3
Vluchten: 2021
Vitesse
24-04 Peronne
01-05 Morlincourt
22-05 Pont.st.Max

Midfond
29-05 Sens
12-06 Chateaudun
19-06 Pontoise

Dagfond
22-05 Issoudun
05-06 Argenton
19-06 Montlucon

Jonge duiven
17-07 Quievrain
24-07 Niergies
31-07 Peronne

Jongen Midfond
14-08 Pontoise
21-08 Sens
28-08 Melun

Natour
14-08 Quievrain
21-08 Niergies
28-08 Peronne.

Marathon
11-06 St.Vincent
18-06 Bordeaux
02-07 Agen.

(wordt een vlucht afgelast dan telt de volgende vlucht van dezelfde spelsoort).
Opgelet !! Wanneer tussentijds het seizoen gestopt wordt i.v.m de Corona dan vervalt
het ploegenspel en wordt deze doorgeschoven naar volgend seizoen.
Als er i.v.m. de Corona op een later tijdstip aan het seizoen begonnen wordt en er
noodzakelijke wijzigingen moeten plaats vinden in de data dan wel vluchten zullen wij dit
op onze internetsite vermelden.
Inleg: € 5,00 per deelnemer
Prijsverdeling: 1e prijs 40%, 2e prijs 25%, 3e prijs 15%, 4e prijs 10%, 5e en 6e prijs 5%

Opgeven: Bij Piet van Oosterhout tot uiterlijk 15 april 2021.

Toelichting bij vrachtduiven en invliegduiven.
Vrachtduiven verboden
Vrachtduiven, d.w.z. duiven die worden ingekorfd op wedvluchten zonder over de
inkorfantenne te gaan en dus niet geregistreerd worden zijn ten allen tijde verboden.
In de NPO Ledenraad van 9 maart 2019 is dit nogmaals met overweldigende
meerderheid bevestigd.
Invliegduiven toegestaan
In de NPO Ledenraad van 9 maart 2019 is een voorstel aangenomen om
invliegduiven toe te staan. Alle of een gedeelte van de ingekorfde duiven mogen als
invliegduif meegeven worden. Bij invliegduiven geld dat ze altijd over de
inkorfantenne moeten en dus geregistreerd worden.
Als alle ingekorfde duiven meegaan als invliegduif dan mag na het inkorven de klok
meteen worden vrijgegeven.
Als een gedeelte van de ingekorfde duiven als invliegduif meegaan dan gelden de
volgende regels.
1. Op niveau 1 (vereniging) moeten alle duiven in concours staan.
2. Vanaf niveau 2 mag een gedeelte van de duiven als invliegduif buiten het
concours op die niveaus worden gehouden

Hoe werkt dat nu in de praktijk.
Voorbeeld 1; Een Marathon speler wil al zijn duiven op een midfond vlucht
meegeven als training. Dat is toegestaan. Alle duiven worden regulier ingekorfd,
gaan dus over de inkorf antenne, en de liefhebber geeft aan in zijn klok dat hij enkel
invliegduiven heeft. De duiven komen dan nergens op de uitslag en de klok van de
liefhebber mag na het inkorven weer worden vrij gegeven.
Voorbeeld 2; Een liefhebber korft op een dagfond vlucht 30 duiven in waarvan 10
marathon duiven die enkel meegaan als training. Dat is toegestaan. Alle duiven
worden regulier ingekorfd, gaan dus over de inkorf antenne, en de liefhebber geeft
aan dat hij op niveau 2 en hoger deelneemt met de eerste 20 getekende duiven.
Alleen de eerste 20 getekende duiven komen dan op de uitslagen van niveau 2 en
hoger.

Africhtingen
In het verlengde van bovenstaande komen er vragen binnen of nu ook alle duiven op
africhtingsvluchten geregistreerd moeten worden en dus over de inkorf antenne
moeten. Voor dit jaar is dat nog niet het geval, voor de toekomst wacht het NPO
bestuur even de definitieve nieuwe EU regelgeving af voor hierover een standpunt te
bepalen.

