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Commissie
Beleid Concourscombinatie (CC) De IJssel wordt vormgegeven en uitgevoerd door ‘Commissie De IJssel’
(commissie@kringdeijssel.nl)
- Commissieleden:
Luchtbode Doesburg (0829)
J.W. De Vries
06-51080934 jandevries@kringdeijssel.nl
PV De Postduif Giesbeek (0803)
L. Rabeling
06-18206960 l.rabeling@kringdeijssel.nl
PV Zutphen (0772)
R. Jansen
0575-528106 roy.jansen@kringdeijssel.nl
PV Zutphen (0772)
A. Roording (secr.)
06-29077123 secretaris@kringdeijssel.nl
Gevleugelde Vrienden (0857)
J. Smeier
0313-420044 johansmeier@kringdeijssel.nl
PV De Hoven (0777)
H. Voskamp
06-22720190 henkvoskamp@kringdeijssel.nl
PV De Zwaluw Rheden (0859)
R.B. Gerritsen
026-4953200 pvdezwaluw@kringdeijssel.nl

Informatievoorziening

CC de IJssel heeft een eigen website waarop veel wordt gecorrespondeerd richting leden.
www.kringdeijssel.nl
Voor uitslagen, reglementen, tussenstanden competities, etc., etc.
(Coördinatie en onderhoud: Roy Jansen en Henk Voskamp)

Kampioenschappen
-

Van elk onderdeel worden de 10 keizerkampioenen gehuldigd op de feestmiddag. Tevens worden de
keizerkampioenen generaal snelheid gehuldigd. Alle vluchten tellen voor het kampioenschap. Per onderdeel
wordt 1 duifkampioen gehuldigd.
Voor de uitslagen van CC De IJssel tellen alleen de eerste 20 duiven van de poulebrief. Deze uitslag is gratis en
alle kampioenschappen, alle gratis prijzen en alle extra competities worden uit deze uitslag gehaald (met
uitzondering van duifkampioenen, Aangewezen Jaarling en Juniorencompetitie).
Het keizerkampioenschap is een combinatie van de stand aangewezen (punten van 1 van de bovenste 2 duiven)
en het onaangewezen kampioenschap (verfijnde puntensysteem).

Begroting
-

Opcenten bedragen 5 eurocent per duif voor de sponsorprijzen per onderdeel.
Aan de 20 kampioenen / Nationale NPO winnaars wordt gevraagd een bon te schenken voor een bonnenverkoop
ter stimulering van het budget. We willen een ieder die tot de kampioenen zal behoren vragen aan dat verzoek
gehoor te geven. De verkoop wordt gehouden op internet. (Coördinatie: Henk Voskamp)

Derbyvluchten
-

Prijsverdeling afhankelijk van de inleg.
1e
€ 40
6e
€ 15
2e
€ 30
7e
€ 15
3e
€ 25
8e
€ 15
4e
€ 20
9e t/m 15
€ 10
5e
€ 20
16e t/m ?
€ 5
- Hiervoor kunt U net zoveel duiven zetten als U wilt met een maximum van 20. Kosten € 0,50 per duif. Aantal
duiven zetten in niveau 2 kolom 25. Uitbetaling vindt plaats op de feestavond.
- Vluchten: V19 Quievrain (13-5) en J29 Bierges (22-7)
(Coördinatie: Louis Rabeling, Roy Jansen en Jan de Vries)
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Dubbeltjescompetitie
-

-

U kunt minimaal 5 duiven zetten met een inleg van €0,10 per duif. U mag zoveel duiven meer zetten als u wilt
met een maximum van 20. Bij een deelname van bijvoorbeeld 3 duiven aan een vlucht mag u natuurlijk deze 3
ook zetten. U kunt voor aanvang seizoen aangeven dat u standaard meedoet; uw commissielid zal daar dan
rekening mee houden.
Voor deze attractie kunt U zetten in kolom niveau 2 rij 24 diversen. Niveau 2 is namelijk de kolom voor CC De
IJssel.
Prijsverdeling 1e gezette
50% van de inleg
50e gezette
30% van de inleg
De laatste gezette
20% van de inleg
Zijn er minder dan 51 gezet, dan gaat de verdeling op de eerste, middelste en laatste plaats.
Prijzen worden gehaald uit de CC-uitslag waarvoor zoals gesteld alleen de eerste 20 duiven van de poulebrief
gelden.
Het gezette bedrag wordt door de penningmeester aan het einde van het jaar uitgekeerd op de feestmiddag,
verdeeld over alle vluchten in de vorm van geld.
(Coördinatie: Louis Rabeling en Jan de Vries)

Aangewezen Jaarling Competitie
-

Deelname is 2,= per duif
De aangewezen jaarlingencompetitie wordt vervlogen over alle vitesse-, midfond- en dagfondvluchten
Punten worden gehaald uit de totaaluitslag
Een liefhebber mag maximaal 2 jaarlingen opgeven, voorafgaand aan de eerste wedvlucht
De winnaars worden gehuldigd tijdens de feestelijke prijsuitreiking CC De IJssel. Prijzen in geld en natura,
aantal prijzen afhankelijk van de deelname.
(Coördinatie: Johan Smeier, Louis Rabeling, Henk Voskamp)

Junioren competitie
-

Deelname is 1,= per duif
De Juniorencompetitie wordt vervlogen over de vluchten J27 t/m J33
Punten worden gehaald uit de totaaluitslag
Een liefhebber mag maximaal 5 jonge duiven opgeven, voorafgaand aan vlucht J27
De winnaars worden gehuldigd tijdens de feestelijke prijsuitreiking CC De IJssel. Prijzen in geld en natura,
aantal prijzen afhankelijk van de deelname.
(Coördinatie: Henk Voskamp, Louis Rabeling, Roy Jansen)

Attractievluchten
-

Op elk onderdeel een vlucht waarop sponsorprijzen worden vervlogen.
Vluchten:
V17 Bierges (28-4)
Van Zuylen Grand Prix Vitesse
M22 Soissons (2-6)
Van Der Bijl Classic Halve Fond
E21 Pithiviers (26-5)
Garvo Fond Special
A30 Bergerac (27-7)
Aalpoel IJssel Marathon
J28 Tienen (14-7)
Garvo Jong Special Classic der Junioren
N33 Tienen (18-8)
Van Der Bijl Grand Prix Oud & Jong
Moederdagvlucht:
V18 Niergnies (5-5)
diverse prijzen
- Te winnen door alle deelnemers aan deze vluchten.
(Coördinatie: Albert Roording, Henk Voskamp, Johan Smeier)
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De worst
Op elke vlucht wint de laatste liefhebber een worst, gesponsord door Slagerij Witjes en Improvision Tekst.

Feestmiddag
-

Datum van de feestmiddag: za. 26 januari 2019. Locatie: PV De Zwaluw, Rheden
Entreekaarten voor deze middag kosten 7,50 euro p.p. Hiervoor krijgt u een warm en koud buffet.
(Coördinatie: Louis Rabeling, Roy Jansen, Jan de Vries, Henk Voskamp)

Uitslagen
-

Alle uitslagen worden zo snel als mogelijk gepubliceerd op onze website … daarvoor is het zaak dat uw
verenigingsfunctionaris de UDP bestanden door mailt naar udp@kringdeijssel.nl

Het adres van onze website is

www.kringdeijssel.nl

