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Reglement Samenspelen & Rayons Brabant 2000 
Artikel 1 
Het Reglement Samenspelen is door Bestuur Afdeling vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in 

Artikel 19, lid onder 16 van het Huishoudelijk Reglement Afdeling Brabant 2000, goedgekeurd bij 

besluit Algemene Vergadering Afdeling Brabant 2000, dd. 18 Februari 2009 

 

Artikel 2    Definitie Samenspel 
 

Onder het begrip Samenspel wordt verstaan een groep van twee of meer Basisverenigingen, 

aangesloten bij de Afdeling Brabant 2000, die zich verenigen met het doel onder een naam aan 

wedvluchten deel te nemen. Rayonconcoursen vallen eveneens onder deze bepaling. 
 

Artikel 3    Werkgebied Samenspel 
 

a. Een Samenspel van Basisverenigingen kan slechts per Rayon zijn of worden georganiseerd. 

 

b. De afbakening van het werkgebied Samenspel omvat benoeming van gemeenten, dorpen en                     

    woonkernen en behoeft goedkeuring van Bestuur Afdeling.  

 

c. Een overzicht van per 1 april 2014 goedgekeurde Samenspelen en de begrenzing daarvan is bij dit    

    Reglement opgenomen. 

 

d. Basisleden zijn verplicht deel  te nemen aan het Samenspel binnen de grenzen waarvan hun hok   

    coördinaat is gelegen. 
 

Artikel 4  Toelating Samenspel 
 

a. Een Samenspel telt tenminste 90 Basisleden 

 

b. Aanmelding van een nieuw Samenspel geschiedt uiterlijk 1 Januari bij Bestuur Afdeling, waarbij    

    overlegd worden: 

     - goedgekeurde statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede naam en zetel van het zich 

        aanmeldende Samenspel; 

     - namen en adressen van Bestuur en Basisleden van het zich aanmeldende Samenspel 

 

c. Secretaris Afdeling maakt de bij ingekomen aanmelding, met de gegevens zoals omschreven in het   

    vorige lid,  bekend aan de Basisverenigingen via de daartoe geëigende kanalen. 

 

d. Toelating van een Samenspel geschiedt op de voorjaarsvergadering Brabant 2000. 

 

           e.  Het nieuw te vormen Samenspel mag geen afbreuk doen aan bestaande en erkende Samenspelen. 
            Als een vereniging een bestaand samenspel verlaat om naar een nieuw samenspel te gaan, en het     

                bestaande samenspel wat men dan verlaat komt onder de NPO vastgestelde basisleden aantal    
                waaraan het samenspel moet voldoen voor de kampioenschappen, zal betreffende vereniging   

                GEEN toestemming krijgen om over te gaan naar het nieuw te vormen samenspel. 

 

f.  Veranderen van Samenspel van een Basisvereniging kan slechts na goedkeuring van Bestuur    

    Afdeling, als daartoe een gemotiveerd verzoek door de Basisvereniging is ingediend, uiterlijk voor  

    1 januari voor het komende seizoen. 
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g. Jaarlijks wordt toelating Samenspel door Bestuur Afdeling verleend aan de hand van het   

    ledenaantal, en als zodanig erkend. 

 

h.  Indien door een Samenspel niet meer aan het vereiste aantal Basisleden wordt voldaan zal Bestuur  

    Afdeling aan Bestuur Samenspel voor aanvang van het seizoen in kennis worden gesteld dat geen   

    toelating voor het komende seizoen zal worden verleend. 

 

i.  Door Bestuur Afdeling kan in voorkomend geval bemiddelend optreden teneinde deze Basisleden   

    onder te kunnen brengen bij een toegelaten Samenspel.  

 

j. Indien aan vorengenoemde bepalingen niet wordt voldaan wordt aan het Samenspel geen toelating                      

    verleend en kan niet worden aangemeld voor de Nationale en Brabant 2000  kampioenschappen. 
 

Artikel 5                                           Concoursorganisaties 

a. Alleen Basisleden aangesloten bij een erkend Samenspel komen in aanmerking voor Nationale en 

Brabant 2000 kampioenschappen. 

 

b. Spel Basisvereniging is basisspel, behalve wanneer met goedkeuring van het Samenspel heeft 

gekozen voor het Samenspel als basisspel. Als een Samenspel basisspel is staan alle duiven 

verplicht in het concours. 

 

c. Voor de Brabant 2000 kampioenschappen wordt de prijsverhouding 1 op 4 toegekend. 

 

d. Voor het genereren van fondsen mag door het Samenspel jaarlijks een geldbedrag per spelsoort          

    worden berekend aan het Basislid. 

 

e. De Samenspelen mogen per gepoulde duif een inleg vragen van € 0.10. 

 

f. Basisleden die niet geklasseerd willen  worden in de uitslagen  dienen zich voor aanvang van het    

    seizoen af te melden bij het Samenspel. 

 

g. Jaarlijks wordt voor het organiseren van kampioenendagen aan de organisatie van de   

    Rayonconcoursen door Bestuur Afdeling een financiële vergoeding toegekend. Deze vergoeding    

    wordt jaarlijks door Bestuur Afdeling vastgesteld.  

 

h.  Door de organisatie van de Rayonconcoursen dient jaarlijks voor de verwerving van de onder punt   

     g genoemde vergoedingen een financiële verantwoording te worden afgelegd bij Bestuur Afdeling. 
 

Artikel 6                                            Overgangs- en slotbepalingen 
 

a. Bestuur Afdeling beslist in alle gevallen waarin sprake is van een geschil tussen Basisverenigingen   

    en concoursgevende organisaties.  

b. Besluit Bestuur Afdeling is bindend  

c. Niet of onvolkomen naleving van dit Reglement kan er toe leiden dat dit, na onderzoek door    

    Bestuur Afdeling wordt aangemeld bij het bevoegde college. 

 
 

Aldus vastgesteld door Bestuur Afdeling Brabant 2000 te St. Willebrord, 18 Februari 2009 

 

Gewijzigd: 1 April 2014 
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Overzicht samenspelgrenzen op woonkern 1 april 2014: 

 
Rayon 1: Woonkernen: 

Mark & Vlietstreek Kladde – Lepelstraat – Welberg – Steenbergen – De Heen –  

Nieuw Vossemeer – Kruisland – Dinteloord – Heijningen –  

Moerstraten – Oudemolen – Helwijk – Willemstad – Halsteren – Wouw - 

Heerle 

De kleine westhoek Putte – Ossendrecht – Calfven – Woensdrecht – Hoogerheide – Huijbergen  

Bergen op Zoom 

Rayon 2:  

RCC Roosendaal Wouwse Plantage – Nispen – Roosendaal – Zegge – Bosschenhoofd – 

Fijnaart - Oud Gastel – Stampersgat - Zwingelspaan 

Westhoek ‘70 Noordhoek – Klundert – Moerdijk – Zevenbergschenhoek – Zevenbergen – 

Langeweg – Hoeven – Oudenbosch – Standdaarbuiten – Etten Leur* 

W & O St. Willebrord – Rucphen – Sprundel – Schijf – Achtmaal – Rijsbergen – 

Zundert – Wernhout – Klein Zundert - Etten Leur* 

Rayon 3:  

CC Altena – Raamsdonksveer Raamsdonk – Raamsdonksveer – Hank – Nieuwendijk – Werkendam – 

Geertruidenberg – Almkerk – Woudrichem – Dussen – Sleeuwijk – Eethen 

– Rijswijk – Andel - Giessen 

CC Brabant Noord Ulvenhout – Breda – Bavel – Made – Oosterhout – Teteringen – Dorst – 

Strijbeek – Hooge Zwaluwe – Lage Zwaluwe – Wagenberg – Den Hout – 

Drimmelen – Strijbeek – Galder – Molenschot - Terheijden 

Rayon 4:  

De Langstraat Dongen – Gilze – Ulicoten – Chaam – Castelré - Sprang Capelle – 

Kaatsheuvel – Waalwijk – Loon op Zand – Waspik – Rijen – Oosteind – 

Veen – ’s Gravenmoer – Dongense vaart – Hulten – de Moer 

Hart van Brabant Baarle Nassau – Alphen – Goirle – Hilvarenbeek – Oisterwijk - Tilburg – 

Udenhout – Berkel Enschot – Riel - Moergestel - Biezenmortel 

 

*Etten – Leur is sinds de oprichting van Brabant 2000 verdeelt over 2 samenspelen. 

 

Aangepast 1 april 2016: 

• Grenscorrectie Rijsbergen, Zundert, Klein Zundert en Wernhout naar rayon 2 samenspel 

Willebrord en Omstreken (W & O) 

• Opheffing samenspel CC Bergen op Zoom (rayon 1) en herverdeling woonkernen. 

 


