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VOORWOORD 

 
Hierbij ontvangt u het INFOBOEK 2021 van Brabant 2000. 
 
In dit infoboek is zoveel mogelijk informatie opgenomen over bestuur, commissies, verenigingen en erkende 
samenspelen van onze afdeling. 
De samenstellers hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. 
Naast de informatie in dit infoboek heeft de afdeling de beschikking over een eigen internetsite 
www.brabant2000.nl 
Wij willen u er op attent maken dat u altijd een beroep kunt doen op bestuursleden voor uitleg of toelichting 
op zaken die binnen uw vereniging of samenspel leven. Ook vragen wij uw medewerking om relevante 
afdelingsinformatie op te nemen in uw verenigingsuitslag zodat alle leden hiervan kennis kunnen nemen. 
Voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zijn wij ook afhankelijk van u, geachte lezers.  
 
Vriendelijk verzoek om correcties, aanvullingen en mutaties schriftelijk door te geven aan 
secretariaat@brabant2000.nl 
 
Wij hopen u met het infoboek van dienst te zijn. 
 
Bestuur Brabant 2000 
 
 
 
 

VERSIEBEHEER 

Versie Datum Wijzigingen 
V 1.0 30 Maart 2021 Initiële versie seizoen 2021 
V 1.1 02 April 2021 Blz 16: Tekst aanbieden manden bij andere vereniging niet toegestaan 

aangepast. 
V 1.2 07 April 2021 Blz 43: Tekst kampioenschappen aangepast. 
V 1.3 10 April 2021 Blz 35: Mutatie (1968) PV de Luchtbode Zegge  
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BESTUUR BRABANT 2000 

 
E-mail  bestuur:  secretariaat@brabant2000.nl of  bestuur@brabant2000.nl 

 
 
Voorzitter en afgevaardigde ledenraad NPO 
W.Jongh  wjongh@ziggo.nl 

0161-227174 
 

Secretaris en reserve afgevaardigde ledenraad NPO 
T. de Rooij  tonderooij1@kpnmail.nl 

0164-259579 
 

Penningmeester 
D.Segers  d.a.m.segers@gmail.com 

013-5051986 
 

2e Voorzitter. 
Adr. Swagemakers  g.swagemakers@kpnplanet.nl 

0164-613702 
 

2e secretaris 
J. van Brenkelen 
 

 j.van.brenkelen@outlook.com 
0168-452788 
06-46352091 
 

2e Penningmeester. 
C. Hanegraaf   carolaenmarcel@hotmail.com 

0683995986 
 

Leden. 
D.Dekkers  Ddekkers@home.nl 

0167-560875 
06-10562921 
 

C.Godschalk  c.godschalk@home.nl 
0165-543657 
 

R.Norbart  mgnorbart@hetnet.nl 
0162-684243 
 

E. Hoefnagels  erwin_hoefnagels@planet.nl 
0620018364 
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SAMENSTELLING COMMISSIES  

 
KLOKKENCOMMISSIE 
D.Dekkers  Ddekkers@home.nl 

0167-560875 
06-10562921 
 

B.Koopman  koopmol@hetnet.nl 
0161-451961 
 

Mevr. R. Bosters  omarietb@home.nl 
0167-560875 
 

FINANCIEËLE BEGELEIDINGS EN CONTROLE COMMISSIE 
C.Verharen  cverharen@vanboekel.nl 

0162-322059 
 

R. de Leeuw  rex@evicom.nl 
06-52086525 
 

J. van der Burgt  jvanderburgt@bdp-account.nl 
0164-674249 
 

C.v.d.Linden  Lind3792@planet.nl 
0162-313713 
 

HOKCONTROLE COMMISSIE. 
Adr. Swagemakers  g.swagemakers@kpnplanet.nl 

0164-613702 
 

T. de Rooij  tonderooij1@kpnmail.nl 
0164-259579 
 

ICT COMMISSIE 
C. Godschalk  c.godschalk@home.nl 

0165-543657 
 

J. van Brenkelen 
 

 j.van.brenkelen@outlook.com 
0168-452788 
 

L. Jongeneelen  luukjongeneelen@hotmail.com 
06-28942175 
 

P. van Alphen  peter@famvanalphen.eu 
06-27455641 
 

  



7 
 

VERVOERSCOMMISSIE (vervoerscommissie@brabant2000.nl) 
L.Jongeneelen   luukjongeneelen@hotmail.com 

06-28942175 
 

C.Godschalk 
(Secretaris) 

 c.godschalk@home.nl 
0165-543657 
 

D.Segers  d.a.m.segers@gmail.com 
013-5051986 
 

Adr. Swagemakers  g.swagemakers@kpnplanet.nl 
0164-613702 
 

R.Norbart 
(Voorzitter) 

 mgnorbart@hetnet.nl 
0162-684243 
 

MANIFESTATIE COMMISSIE 
W.Jongh  
(Voorzitter) 

 wjongh@ziggo.nl 
0161-227174 
 

R.Norbart 
(Secretaris.) 

 mgnorbart@hetnet.nl 
0162-684243 
 

H.Vera  info@veradekruik.duiftotaal.nl 
0416-361775 
 

Adr. Swagemakers  g.swagemakers@kpnplanet.nl 
0164-613702 
 

L. Donkers  Ljj.donkers@kpnmail.nl 
0165-536979 
 

AFDELINGSCONCOURSCOMMISSIE 
Mevr. I. Godschalk 
(Concoursleider) 

 Ineke.godschalk@ziggo.nl 
0165-543657 
 

D.Dekkers  Ddekkers@home.nl 
0167-560875 
06-10562921 
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VLIEGPROGRAMMA COMMISSIE (vliegprogrammacommissie@brabant2000.nl) 
C.v.d.Linden 
(Voorzitter / 
Secretaris) 

 Lind3792@planet.nl 
0162-313713 
 

W.Jongh  wjongh@ziggo.nl 
0161-227174 
 

 

P. Wezenbeek  p.wezenbeek@ziggo.nl 
0165-557078 
 

R.Roks  robroks@home.nl 
0165-642631 
 

A. de Dooij  a.c.p.dedooij@ziggo.nl 
0164-673981 
 

G. van den 
Bogaard 

 Gert.van.den.bogaard@kpnmail.nl 
0161-220368 
 

R. de Leeuw  rex@evicom.nl 
06-52086525 
 

A.Boelaars  adboelaars@gmail.com 
0416-313997 
 

P. Colijn  p.a.colijn@hetnet.nl 
0183-403409 
 

F.Saman  Fam.saman@ziggo.nl 
0165-387268 
 

LOSSINGSCOMMISSIE (lossingscommissie@brabant2000.nl) 
   
D.Marijnissen  Danny.marijnissen@gmail.com 

0162-687788 
 

A. de Dooij  a.c.p.dedooij@ziggo.nl 
0164-673981 
 

P. Wezenbeek  p.wezenbeek@ziggo.nl 
0165-557078 
 

J. van Gils  jan.van.gils@hetnet.nl 
0624675950 
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COMMISSIE JEUGD- EN BEGINNERS 
E. Deijkers   Ed.deijk@gmail.com 

06-14180267 
R. van den Herik 
(Secretaris 
Aanspreekpunt)) 

 rvandenherik@msn.com 

0623490991 
 

F. Zwiers  frankzwiers@casema.nl 
0640591671 
 

C. Hanegraaf  carolaenmarcel@hotmail.com 
0683995986 
 

E. Hoefnagels  erwin_hoefnagels@planet.nl 

0620018364 
 

COMMISSIE LADIES LEAGUE 
J. van Brenkelen 
 

 j.van.brenkelen@outlook.com 
0168-452788 
 

P. van Alphen  peter@famvanalphen.eu 
06-27455641 
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BELANGRIJKE ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN E-MAIL. 

 
Internetsite Brabant 2000:  www.brabant2000.nl 
 
Met onderstaande e-mail adressen is het vanaf 2019 mogelijk om uw vragen en opmerkingen aan te geven bij 
de juiste commissie. Voor de goede orde op vragen en opmerkingen ingestuurd door de individuele liefhebber 
zal niet worden gereageerd. Vragen en opmerkingen vanuit de vereniging worden in behandeling genomen. 
 
E-MAIL ADRESSEN VOOR JUISTE ADRESSERING BIJ VRAGEN AAN COMMISSIES: 
 
vliegprogrammacommissie@brabant2000.nl 
lossingscommissie@brabant2000.nl 
vervoerscommissie@brabant2000.nl 
 
LOODS:  
Vervoerscentrum Brabant 2000: 
Gastelsebaan 21a 4715 TB Rucphen 
Tel.nr. 0165-344891 
 
LOODSBEHEERDER: 
A. Swagemakers  Tel: 0164-613702  of  06-53717134 
 
IBAN Banknummer Brabant 2000: 
Voor betalingen kunt u kiezen uit onderstaande banknummers: 
 
Rabobank : NL84RABO0122302060 
t.n.v. penningmeester Brabant 2000, de heer D. Segers 
 
ABN-AMRO : NL12ABNA0513918566 
t.n.v. penningmeester Brabant 2000, de heer D. Segers 
 
NPO: 
Adres  Papendallaan 60, 6816VD, Arnhem 
Website www.duivensportbond.nl 
E-mail  info@duivensportbond.nl 
Tel  026-4834150 
 
MELDEN DUIVENDIEFSTAL NPO: 
Tel  06-51134302 
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VERVOER 2021 

Contributie en vrachtprijzen: 

De contributie voor het jaar 2021 is vastgesteld op € 20,00 per lid. 
 
Zoals aangenomen op de voorjaarsvergadering 2021 wordt de vrachtprijsverhoging van 5 cent per duif 
doorgevoerd. 
 
De vrachtprijzen: 
Opleervluchten      : € 0,47 per duif 
Belgische vluchten      : € 0,47 per duif 
Franse vluchten t/m Morlincourt, één nacht mand   : € 0,47 per duif 
Franse vluchten 300 km, één nacht mand   : € 0,62 per duif 
Fond jonge duiven      : € 1,07 per duif 
Franse vluchten met twee nachten mand(midfond)  : € 0,82 per duif 
Eéndaagse fondvluchten     : € 1,37 per duif 
Marathon vluchten      : € 2,32 per duif 
 
Vrachtprijzen voor de zondagsvluchten met verkorte ophaalroute: 
Niergnies, Roye      : € 0,70 per duif  
 
Aantal duiven per mand:  

1 nacht mand      : 27 duiven per mand 
2 nachten mand     : 24 duiven per mand 
méér dan 2 nachten Oomes mand     : 20 duiven per mand 
méér dan 2 nachten Ruco mand     : 23 duiven per mand 
Jonge duiven fond vluchten    : 23 duiven per mand 
 
Mocht het wenselijk zijn het aantal duiven in de manden b.v. door extreme weersomstandigheden of als 
gevolg van het hitte protocol te wijzigen dan wordt dit tijdig door de Afd. Brabant 2000 bekend gesteld. 
 
MINIMUM AANTAL DUIVEN BIJ OPHAALROUTE. 

Zoals u weet is er vanaf 2019 een minimaal aantal duiven dat moet worden afgerekend wanneer u bent 
opgenomen in de ophaalroute.  
 
Voor opleren, vitesse oud, midfond oud , vitesse jong en natour is dit aantal 100.  
Op de dagfond 75  
Op de marathon en jonge duiven fond 60.  
 
Indien gelijktijdig met de marathon een opleervlucht wordt opgehaald is slechts voor een van de disciplines 
het minimum aantal verplicht. Dat geldt tevens voor elke gelijktijdige ophaling van meerdere vluchten. 
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VERPLICHT AANTAL DEELNEMERS WEDVLUCHT: 

De NPO reglementen geven aan dat per wedvlucht minimaal 5 deelnemers duiven inkorven. Bij sectorale en 
nationale wedvlucht is dit aantal gesteld op minimaal 7. De opdracht is gegeven aan de afdelingen om hier 
op toe te zien en dit te bewaken 
 
AFMELDEN OPHAALROUTE. 

Afmelden voor een opleer-/wedvlucht moet uiterlijk op de zaterdagavond voorafgaand aan de wedvlucht 
worden door gegeven aan secretariaat@brabant2000.nl. Op zondag worden de routes gepland en bekend 
gesteld bij de chauffeurs, bijrijders en loods personeel. Wanneer u niet afmeld wordt uw locatie opgenomen 
in de ophaalroute. Op een bericht met de strekking “ik laat het deze week wel weten” kan niet worden 
gepland. Verder willen wij er op wijzen dat te laat doorgegeven wijzigingen veel extra werkzaamheden tot 
gevolg hebben. 
 
INKORFCENTRA MARATHON VLUCHTEN: 
Conform toezegging van de voorzitter  op de ALV heeft het bestuur in overleg met de vervoerscommissie 
besloten in 2021 bij de navolgende lokalen de duiven op te halen:  
 
rayon 1: PV 1983 Luchtklievers Hoogerheide  
  PV 1928 Vredesduif Lepelstraat  
  PV 1907 De Reisduif Bergen op Zoom  
 
rayon 2: PV 1924 Heijningen  

PV 1918 Eendracht Etten Leur  
  PV 1947 Postduif Oudenbosch  
 
rayon 3: PV 1935 Madese Bond van Postduivenhouders  
  PV 1939 Oosterhoutse Bond van Postduivenhouders  
  PV 1910 CC Breda  
 
rayon 4: PV 2013 KPV Kaatsheuvel  
  PV 2007 Gevleugelde Luchtstormers Goirle  
  PV 2019 Spang Capelle 
 

ZLU INKORFCENTRA IN BRABANT2000 

Inkorflokalen ZLU in Brabant 2000 zijn: 
1980 Wilhelminabode Werkendam 
1983 Luchtklievers Hoogerheide 
2021 CC Tilburg 
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OPLEERVLUCHTEN FA. BAUWENS: 

 Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze opleervluchten georganiseerd gaan worden. Zodra hier meer 
duidelijkheid over is zullen de verenigingen hierover worden geïnformeerd. 

 

VRACHTBRIEFJE / OPHAALGELEIDE BRIEF. 

Bij ophalen van uw vereniging hebben wij altijd een vrachtbrief / ophaalgeleide brief nodig. Ook eerste veld 
van invullen is van groot belang. Hierin moet het aantal manden worden ingevuld dat aanwezig is als gestart 
wordt met inmanden. Dit is dit jaar ook in rekenaar verplicht in te vullen anders kan UDP niet worden 
verstuurd. Het UDP insturen zo snel mogelijk maar voor 22.00 uur op de avond van inkorving. Dan kunnen 
de duiven en manden via Compuclub verwerkt worden en weet de vervoerscommissie welke actie er 
ondernomen moet worden om de duiven zo efficiënt mogelijk naar de losplaats te vervoeren. Ook de duiven 
van de opleervluchten via UDP insturen. Bij opleervluchten alleen begin totaal aantal en totaal aantal 
manden invoeren. Hiervoor de UDP code gebruiken die op het vliegprogramma vermeld staat. 
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DOORGEVEN AANTAL DUIVEN VOOR 20.00 UUR DE AVOND VOOR HET INKORVEN 

Op de homepage van Brabant 2000 kan dit via de knop Duiven doorgeven (deze staat onderaan deze 
pagina) 
 

 
 
Of via het menu Seizoen -> Duiven doorgeven 
 
Onderstaand formulier wordt dan getoond, waarbij de invoer velden voor zich spreken. 
Uit de keuze menu’s kan de club geselecteerd worden en de vlucht. 
 

 
Na het invullen van het totaal aantal duiven, aantal deelnemers en email adres kan via de knop Doorgeven 
het afgerond worden en de informatie wordt automatisch verzonden. 
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GROEPSLOSSINGEN. 

Voor het jaar 2021 zijn de groepslossingen als volgt: 
 
Opleervluchten oude duiven los in 2 groepen. Opleervluchten op zondag 1 lossing. Opleervluchten vanaf 5 juni 
los in 4 groepen. Eerste 2 Belgische wedvluchten voor oude duiven en navluchten lossing in 2 groepen. 
Belgische wedvluchten jonge duiven los in 2 groepen. Franse wedvluchten  los in 1 groep.  Fondvluchten 1 
lossing. De voorschriften NPO geven aan dat er per losplaats in maximaal 3 groepen gelost mag worden. 
 
LADEN MANDEN BIJ OPHALEN DUIVEN. 

Bij het laden en lossen van de verzendmanden bij de verenigingen moeten minimaal 2 personen aanwezig 
zijn. De chauffeur geeft de plaats aan waar de manden in de wagen worden geladen. 
 
ROULATIESYSTEEM BIJ GROEPSLOSSINGEN VERVALT. 

Op vluchten waarbij sprake is van groepslossingen is de volgorde als volgt: 
 
Lossing in twee groepen  Lossing in vier groepen  
Rayon 3&4, 1&2   rayon 4-3-2-1 
 
Bij bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. 
 

- Op het vliegprogramma staan per vlucht het aantal lossingen vermeld. De groepen worden gelost 
om de 15 minuten, dit geldt ook voor de midweekvluchten. 

- In bijzondere omstandigheden kan de lossingscommissie, na overleg met het dagelijks bestuur, 
van deze volgorde afwijken. 

- Richtlijn NPO geeft aan dat per losplaats maximaal 3 groepslossingen zijn toegestaan. 
 
LOSSINGSTIJDEN. 

Opleervluchten: Vanaf 07.00 uur en uiterlijk tot 14.00 uur (duiven staan nooit over tot de 
andere dag)  

Vitessevluchten België: Vanaf 07.00 uur en uiterlijk tot 16.00 uur 
Vitessevluchten Frankrijk: Vanaf 07.00 uur en uiterlijk tot 15.00 uur  
Midfondvluchten:  Vanaf 06.00 uur en uiterlijk tot 14.00 uur 
 
In bijzondere omstandigheden kan de lossingcommissie, na overleg met het dagelijks bestuur, van deze 
tijden afwijken. 
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LOSSINGSBERICHTEN. 

De lossingsberichten zijn te volgen via onze website www.brabant2000.nl en via facebook en twitter en via 
de app Telegram. 
Voor informatie over de lossing van de leervluchten Bauwens kunt u zich wenden tot de volgende 
telefoonnummers: 0032-3/790.19.13 of 03/790.19.16 of 0032-3/790.19.17 of 0032-3/790.19.18  
voor de juiste informatie wel bellen na het uur (niet een kwartier voor het lossingsuur !!) 
 
TERUGKOMEN EN OVERSTAAN. 

In principe blijven de duiven op alle vluchten van het officiële vluchtprogramma overstaan, indien er niet 
gelost kan worden, tot de volgende dag. Bij Fondvluchten eventueel tot maandag. 
 
AANBIEDEN DUIVENMANDEN BIJ ANDERE VERENIGING IS NIET MEER TOEGESTAAN . 
Indien er onvoldoende duiven in een vereniging worden ingekorfd mogen deze duivenmanden niet meer 
naar een andere vereniging worden gebracht. Wel mogen leden hun duiven bij een andere vereniging 
inkorven. 
 

AFLASSEN OPLEERVLUCHTEN. 

Indien de weersverwachting voor de dag van lossing van een africhtvlucht op de dag van inmanden 
dusdanig is dat verondersteld kan worden dat niet gelost kan worden dan kan in overleg tussen Bestuur en 
Lossingscommissie besloten worden de africhtvlucht af te lassen. Definitieve informatie zal uiterlijk om 18.00 
uur op onze website: www.brabant2000.nl Facebook en twitter geplaatst worden. 
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INVLIEGDUIVEN. 

In seizoen 2021 zijn invliegduiven toegestaan en worden op niveau 1 met alle duiven ingelezen. Let op! De 
liefhebber dient eventuele invliegduiven als laatsten van zijn in te korven duiven aan te bieden. Invliegduiven 
zijn duiven die over de inkorfantenne gaan, worden geregistreerd of een gummiring om krijgen om zo te 
kunnen controleren of deze zijn ingeënt en op de hoklijst staan vermeld. Invliegduiven hoeven niet deel te 
nemen aan de andere niveaus 2, 3, 5 of 9. Ze gaan dus geregistreerd mee maar nemen verder geen deel 
aan de wedstrijd.  
 
DOORGAAN AFDELINGSCONCOURSEN. 

Indien een wedvlucht vanwege weersomstandigheden of anderszins geen doorgang kan vinden vanuit de 
oorspronkelijk geplande lossingsplaats zijn de volgende afspraken gemaakt: 
• voor vitesse & midfond vluchten, geldt als minimale afstand: 

De vlucht met de kortste afstand per rayon die is aangegeven op het vliegprogramma. 
• voor rayon-midfondconcoursen geldt minimaal 250 Km. voor de kortste afstand van de Afdeling voor 

het doorgaan van het concours. Indien het een afdelingsconcours betreft dat vanwege 
weersomstandigheden of anderszins geen doorgang kan vinden vanuit de oorspronkelijk geplande 
lossingsplaats. 
Hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt: 

• Eendaagse fond oude duiven geldt 450 Km. als kortste afstand van de Afdeling voor het doorgaan 
van het afdelingsconcours.; 

• Marathon geldt 700 Km. als kortste afstand van de Afdeling voor het doorgaan van het 
afdelingsconcours. 

• Jonge duiven geldt 250 Km. als kortste afstand van de Afdeling voor het doorgaan van het 
afdelingsconcours. 

 
Indien wordt teruggekomen van een wedvlucht zal getracht worden op een erkende losplaats te lossen. 
Wordt er op een afwijkende losplaats gelost, dan worden de coördinaten zo spoedig mogelijk gepubliceerd 
via e-mail, teletekst en de website. 
Het aantal lossingen blijft gehandhaafd als voor de vlucht waar de duiven voor ingekorfd waren. 
 
In bijzondere omstandigheden kan de lossingscommissie, na overleg met het Dagelijks bestuur, van dit 
artikel afwijken. 
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CRITERIA LOSSINGSCOMMISSIE. 

Doel van deze maatregelen die we kunnen treffen is: dat de duiven op een verantwoorde manier thuis 
kunnen komen voor het spelsoort waarvoor ze zijn ingekorfd als de weersomstandigheden hier aanleiding 
toe geven. 
De eerste criteria die we toetsen zijn de door de NPO en het IWB opgestelde lijst met codes en acties. 
In het geval van code rood zullen we de acties volgen die op de lijst zijn afgesproken. Bij andere codes 
zullen we proberen om de duiven zo goed mogelijk thuis te krijgen. 
 
De criteria die we bij lossen bekijken zijn: 
 Altijd Soms Nooit 
Te vliegen afstand X   
De voorliggende lossingen X   
Windrichting X   
Windkracht X   
Luchtdrukpatroon X   
Temperatuur X   
Bewolkingsoort  X  
Bewolkingsdichtheid X   
Bewolkingshoogte X   
Relatieve luchtvochtigheid  X  
Dauwpunt temperatuur  X  
Aanwezigheid van neerslag X   
Aanwezigheid van onweer X   
Aanwezigheid van frontale systemen  X  
Aanwezigheid van inversies  X  
Aanwezigheid van thermiek  X  
UV-index (zonkracht   X 
Verstoringen van het aardmagneetveld   X 

 
Doorslaggevende lossingsfactoren zijn: 
• het lossingsadvies van het IWB. 
• de eigen ingewonnen informatie de eigen beoordeling van de vluchtlijn en weersomstandigheden 

vanaf de tijd van lossen tot enkele uren na de aankomst van de eerste duiven op de hokken. 
• De vlieglijn en lossingen van andere afdelingen. (Kruislossingen en vermengen van duiven door 

achter/door elkaar te lossen). 
• de omstandigheden en beoordeling van de hoofd convoyeur op de losplaats. 
 
De 3 lossingscoördinatoren en de hoofd convoyeur moeten consensus hebben over het besluit. 
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Maatregelen die we kunnen nemen, als de duiven onderweg of op de losplaats zijn: ( als 
lossingsverantwoordelijken ) 
1. Wijzigen van losplaats. (afstand binnen de grenzen van spelsoort) 
2. Wijzigen van losvolgorde. 
3. Tijdstip van lossen en snelheid duiven tot thuiskomst. 
4. Wijzigen van aantal lossingen. Van 2 naar 1 of van 4 naar 1. 
5. Bij een extreem slechte weersverwachting, dat de lossingscommissie in overleg met het dagelijks 

bestuur van de afdeling af mag wijken van het verplicht overstaan. 
6. Overstaan. 
7. Terug komen naar huis. (lossen aan de grens Nederland) 
8. Er moet altijd ruimte zijn voor bijzondere omstandigheden die niet te voorspellen zijn. 
 
HOKLIJSTEN. 

Overeenkomstig het NPO reglement moeten hoklijsten volledig, in drievoud, worden ingevuld: één voor de 
liefhebber, één voor de vereniging en het origineel voor de afdeling Brabant 2000. Volledig wil o.a. zeggen: 
de nationaliteit, het jaartal, gehele ringnummer maar ook de kleur van de duif. 
Bij controle hoklijst dienen de eigendomsbewijzen overlegt te worden,  controle uitgeoefend te worden of de 
duiven op naam gesteld zijn van de liefhebber waarna  de hoklijst ondertekend wordt door een bestuurslid 
van de basisvereniging. 
 
Het voor de afdeling bestemde exemplaar moet voor 1 april 2021 opgestuurd worden naar: 
 
Brabant 2000 
Gastelsebaan 21a 
4715 TB  Rucphen 
 
Ook aanvullingen op de hoklijsten (b.v. voor jonge duiven) dienen voor aanvang van de wedvluchten 
aangeleverd te worden. Niet nakoming van deze regels kan uitsluiting van concoursen en kampioenschappen 
tot gevolg hebben. 
 
Onvolledig ingevulde hoklijsten worden retour gezonden naar de verenigingssecretaris. Binnen 14 dagen 
dienen gecorrigeerde hoklijsten opnieuw aangeboden te worden. 
De hoklijsten mogen ook digitaal bij het bestuur langs E-mail secretariaat@brabant2000.nl worden 
aangeleverd. 
 
VERPLICHTE ENTINGEN. 

Alle duiven, dus ook kwekers, dienen één maal per jaar door een erkend dierenarts geënt te worden tegen 
paramixo. De dierenarts geeft een ondertekende verklaring af met minimaal de ringnummers van de geënte 
duiven, de datum van enten en waar tegen geënt is. Entingslijsten moeten overeenkomen met de hoklijst .  
De controles hieromtrent liggen bij de vereniging. 
Bij controles zal naar de entingslijsten gevraagd worden. 
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BODEMBEDKKING MANDEN. 

De bodembedekking van de verzendingsmanden mag alleen bestaan uit karton. Er mogen GEEN krullen 
meer in de manden gedaan worden. 
Indien er toch krullen in de manden liggen volgt de 1e keer een waarschuwing vanuit het Bestuur, en bij een 
2e overtreding worden de manden NIET meegenomen. 
 
Dwingend advies van het bestuur is om bij vluchten met meer dan 1 nacht mand 2 vellen karton in de mand 
te leggen. 
 
MANDENLIJSTEN. 

Op de eendaagse fond en marathonvluchten oude duiven moeten mandenlijsten gebruikt worden. De 
mandenlijsten moeten zichtbaar aan de binnenkant van de mand vastgebonden worden. 
 

MELDEN VAN DUIVEN. 

Bestuur afdeling Brabant 2000 heeft besloten de meldingsplicht te laten vervallen voor ALLE concoursen. 
Voor de Nationale/Sectorale Marathonvluchten dienen de duiven gemeld te worden conform de voorschriften 
NPO. Dat betekend binnen 30 minuten na constatering van de duif. 
 

INZENDEN UDP BESTANDEN. 

Het inzenden van de inkorf (D-bestanden) en wedvlucht UDP (W-bestanden) moet op ALLE vluchten 
gebeuren bij onze eigen rekenaar Compuclub. De D bestanden dienen op de dag van inkorven uiterlijk 24.00 
uur ingezonden te zijn. Indien mogelijk voor 22.00 uur. i.v.m. de transportplanning. 
De W bestanden dienen uiterlijk 6 uur na afgaan van de prijzen ingestuurd te worden. Indien deze 6 uur niet 
haalbaar is dient u z.s.m. contact op te nemen met de concoursleidster 
Mevr. I. Godschalk op telefoonnummer 0165-543657. 
 
Voor het insturen naar de nationale rekenaar gelden de regels zoals die door bestuur N.P.O. worden 
vastgesteld. 
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OPLEERVLUCHTEN OP ZONDAG MET VERKORTE OPHAALROUTE. 

In de periode 18 april t/m 30 mei worden weer samen met afdeling 7 een 7 tal vluchten georganiseerd met 
een verkorte ophaalroute voor Niergnies ( 18 april, 25 april, 2 mei, 16 mei en 23 mei) of Roye 9 mei en 30 
mei) Lossing op zondag in één groep.  
Voor deze africhtingsvluchten van Niergnies en Roye is de vrachtprijs € 0,70 per duif.  
 
De inkorfgelegenheden zijn: 
 
1918 - PV de Eendracht – Etten - Leur 
Concordialaan 208, 4871 ZD Etten-Leur (tel.nr. 076-5037845)  
Inmanden elke zaterdag van 15.45 uur tot 16.45 uur. 
 
1939 - Eigen Home ObvP - Oosterhout 
Beneluxweg 63-65, 4904 SJ Oosterhout (tel.nr. 06-42905262).  
Inmanden elke zaterdag van 18.30 tot 19.30 uur. 
 
2007 - Eigen Home de Witpen - Goirle 
Burg.Philipsenstraat 2-a, 5051 CR Goirle (tel.nr. 013-5347513). Bgg. 013-5301760 
Inmanden elke zaterdag van 18.00 uur tot 19.00 uur. 
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OPHAALROUTE 

Route voor alle vluchten m.u.v. Marathon 

 

Route 1 
Ver nr Rayon vereniging Plaats Tijd 
1968 2 De Luchtbode Zegge 19:30 
1955 2 De Luchtklievers Roosendaal 19:45 
1953 2 De Grensbode Nispen 20:00 
1984 1 Vlug en Eerlijk Hoogerheide 20:15 
1983 1 De Luchtklievers Hoogerheide 20:45 
1907 1 De Reisduif Bergen op Zoom 21:00 
1928 1 De Vredesduif Lepelstraat 21:25 
1913 1 Steeds Sneller Dinteloord 21:55 
1924 2 De Nieuwe Wijk Heijningen 22:15 

   loods aankomst 23:00 
Route 2 

Ver nr Rayon vereniging Plaats Tijd 
1990 2 Ons Genoegen Zevenbergen 19:30 
1932 2 Oranje Boven Klundert 19:45 
1947 2 De Postduif  Oudenbosch 20:00 
1919 2 De Snelpost Etten Leur 20:20 
1918 2 De Eendracht  Etten Leur 20:40 
1952 2 PV de Vredesduif Rijsbergen 21:10 
1995 2 PV de Reisduif Zundert 21:30 
1964 2 De Reisduif Sprundel 21:50 
1965 2 De Postduif St Willebrord 22:10 
1963 2 Steeds Sneller Rucphen 22:30 

   loods aankomst 22:45 
Route 3 

Ver nr Rayon vereniging Plaats Tijd 
1980 3 PV Wilhelminabode Werkendam 19:30 
1979 3 PV tot Weerziens Nieuwendijk 19:45 
1950 3 PV de Gevleugelde Vrienden Raamsdonksveer 20:00 
1935 3 Madese BvPostduivenhouders Made 20:20 
2025 4 PV de Postduif Waalwijk 20:40 
2013 4 PV K.P.V. Kaatsheuvel 21:00 
2019 4 PV de Luchtvaart Sprang Capelle 21:30 
1977 3 PV Terheijden Terheijden 22:00 
1910 3 CC Breda Breda 22:20 

   loods aankomst 22:50 
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Route 4 
Ver nr Rayon vereniging Plaats Tijd 
1911 3 Bavelse Zaterdagsvliegers Bavel 19:30 
1902 4 PV de Valk Gilze 20:00 
2006 4 Samen Sterk Alphen 20:20 
2007 4 PV Gevleugelde Luchtstormers Goirle 20:40 
2021 4 PV Tilburg Tilburg 21:10 
2017 4 PV de Vredesduif Oisterwijk 21:40 
2002 4 PV Dongen Dongen 22:25 
1939 3 Oosterhoutse Bond Oosterhout 22:55 

   Loods aankomst 23:40 
 
 

Ophaal route marathon  

Route A 
Ver nr Rayon vereniging Plaats Tijd 
1983 1 De Luchtklievers Hoogerheide 20:00 
1907 1 De Reisduif Bergen op Zoom 20:30 
1928 1 De Vredesduif Lepelstraat 20:45 
1924 2 De Nieuwe Wijk Heijningen 21:00 
1947 2 De Postduif  Oudenbosch 21:30 
1918 2 De Eendracht  Etten Leur 21:45 

     
Route B 

Ver nr Rayon vereniging Plaats Tijd 
1910 3 CC Breda Breda 20:00 
2007 4 PV Gevleugelde Luchtstormers Goirle 20:45 
2013 4 PV K.P.V. Kaatsheuvel 21:15 
2019 4 PV de Luchtvaart Sprang Capelle 21:30 
1939 3 Oosterhoutse Bond Oosterhout 22:00 
1935 3 Madese Bond v Postd Made 22:15 
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KLOKKENKEURING. 

Basisprincipes 
- Alle klokken en elektronische constateer systemen dienen eens in de vijf jaar gekeurd te worden. 
- Het is niet toegestaan duiven te constateren in een niet (goed)gekeurde klok of systeem; wie dat 

toch doet loopt gevaar gediskwalificeerd te worden. 
- Goedgekeurde klokken of systemen zijn van NPO-sticker voorzien. 
- Elk basislid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar klok of systeem. 
- Basisvereniging ziet er op toe, dat uitsluitend goedgekeurde klokken en systemen gebruikt worden, 

dan wel klokken en systemen waarvan de laatste keuring minder dan 5 jaar geleden is. 
- De keuring van mechanische klokken geschiedt door de klokkencommissie van de afdeling, na 

aanmelding door de basisvereniging, de keuring van het ECS gebeurt bij de importeur. 
 
Kosten klokkenkeuring 
- Een keuring of herkeuring van een mechanische/computer klok kost (incl. sticker en formulier) €5,00. 
 
Collectieve keuring op aanvraag basisvereniging 
- Secretaris basisvereniging vraagt schriftelijk een collectieve (her)keuring aan. 
- In onderlinge afspraak wordt de keuringsdatum vastgesteld. 
- De klokkencommissie van de afdeling keurt de mechanische klokken op de afgesproken tijd en plaats 

en voorziet de goedgekeurde klokken van een NPO–sticker. 
- Afgekeurde klokken en systemen mogen niet meer gebruikt worden, tenzij het gebrek verholpen is en 

de klok opnieuw gekeurd is. 
- Basisverenigingen voldoen bij klokkeuring meteen het verschuldigde bedrag aan de 

klokkencommissie. 
 
Individuele keuringen 
- Aangeschafte (nieuwe) klokken moeten voor gebruik goedgekeurd en van NPO-stickers voorzien zijn. 

Bij de keuring behoren 3 formulieren, één exemplaar voor de klokkencommissie afdeling, één voor de 
basisvereniging en één voor het basislid. 

- Ten behoeve van deze keuringen neemt de functionaris basisvereniging contact op met de 
contactpersoon van de klokkencommissie. 

 
Overgang naar andere vereniging: 
- Indien een lid verandert van vereniging dienen de klok keuringsformulier(en) en GPS formulier mee 

over te gaan naar de vereniging waar men lid wordt. 
 
Reparatie ECS bij importeur: 
- Indien een ECS wordt gerepareerd bij de importeur van het EC Systeem, wordt deze meteen voorzien 

van een nieuwe NPO-sticker. 
 

GPS COÖRDINATEN. 

Bij aanmelding van een nieuw lid of verhuizing kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de 
klokkencommissie om een afspraak te maken. De kosten zijn €5,00 per coördinaat. Af te reken bij 
vaststelling coördinaat.  
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JUBILEA. 

Bij jubilea van verenigingen, bestuurders en leden wordt vaak de vraag gesteld hoe te handelen. De 
richtlijnen zijn als volgt: 
Verenigingen: 
De volgende jubilea worden als officiële jubilea beschouwd: 
25 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar, 75 jaar, 90 jaar, 100 jaar, 110 jaar, 125 jaar, 140 jaar, 150 jaar 
 
Verenigingen, die deze jubilea vieren, kunnen dit bij de NPO en bij de afdeling melden. De NPO kent de 
verenigingen een jubileumprijs toe, die via de afdeling wordt uitgereikt 
De jubilerende vereniging krijgt van de afdeling een cadeau dat overeenstemt met de hoogte van het 
jubileum met een minimum van €25,-. 
Bij jubilea die niet officieel te boek staan, worden geen jubileumgeschenken toegekend. 
 
Bestuurders: 
Bestuurders van verenigingen of van de afdeling kunnen bij de volgende jubilea worden voorgedragen voor 
een speld van verdienste: 
• 25 jaar of meer bestuurslid van een vereniging, zilveren speld van de afdeling 
• 25 jaar of meer bestuurslid van de afdeling, gouden speld van de afdeling. 
 
Voor bestuurders die tenminste 25 jaar bestuurslid zijn, kan ook bij de NPO een bronzen speld van 
verdienste worden aangevraagd. Het is gebruikelijk dat jubilea van bestuurders samenvallen met een 
huldiging of feestavond van de betreffende vereniging. 
 
Leden: 
Leden van verenigingen die bijzondere verdiensten voor een vereniging hebben gedurende een respectabel 
aantal jaren kunnen bij de NPO worden voorgedragen voor bronzen speld NPO. Ook hierbij geldt dat deze 
jubilea gevierd worden tegelijk met een huldiging of feestavond van de vereniging. Bronzen spelden worden 
door de NPO via de afdeling uitgereikt. 
 
Algemeen: 
Het afdelingsbestuur kan aan afdelingsbestuurders in afwijking van het voorgaande de gouden speld 
uitreiken aan bestuurders die zich bijzonder hebben ingezet voor de afdeling of voor de duivensport in het 
algemeen. Aan de gouden speld is eveneens de titel van erelid verbonden. 
 
Aan bovenstaande richtlijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Het NPO- c.q. het afdelingsbestuur kan 
in bijzondere situaties afwijken van deze algemene richtlijnen. Meldingen van jubilea moeten worden 
gestuurd naar het secretariaat van Brabant 2000 en NPO. 
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ONEIGELIJK GEBRUIK VAN VERBODEN MIDDELEN. 

Dopingcontroles worden onaangekondigd verricht door de NDAD (Nederlandse Doping Autoriteit 
Duivensport). De NDAD werkt onafhankelijk van bureau/bestuur NPO. 
Controle kan op elk moment van het jaar gebeuren. Een controle kan zowel plaatsvinden aan huis, in het 
vervoerscentrum of op de losplaats. Bij controle aan huis moet ten alle tijden toegang en medewerking 
worden verleend, anders kan de aanklager NPO en/of het Tucht en geschillencollege passende maatregelen 
nemen. 
 

LEDENADMINISTRATIE. 

De verenigingssecretariaten die niet digitaal aanleveren moeten nieuwe leden NPO en mutaties op het 
bestaande ledenbestand NPO melden via de afdeling Brabant 2000 met gebruikmaking van de standaard 
mutatieformulieren. 
In onze afdeling wordt de ledenadministratie verzorgd door: 
 
Dirk Dekkers 
Slagblok 3 
4651 GL  Steenbergen 
Tel.nr.  0167-560875 of 06-10562921 
E-mail: ddekkers@home.nl 
 
Gelieve alle correspondentie m.b.t. de leden aan bovenstaand adres te zenden. 
Zij zullen er voor zorgdragen dat de mutaties worden doorgegeven aan de ledenadministratie van het NPO-
bureau. 
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INKORFREGELS NPO-BRABANT 2000. (ZIE CORONA MAATREGELEN) 

A. Geen enkele deelnemer (ook geen relatiepartners of combinatiepartners en aanverwanten in de 
eerste of tweede graad) mogen: 
1. Eigen duiven inkorven 
2. Vaste voetringen van eigen duiven opnoemen 
3. Geen enkele handeling doen met gummiringen 
4. De eigen duiven over het inkorfsysteem voeren 

 
B. De centrumleider bepaalt de volgorde van de eerste 3 deelnemers 
 
C. Met inkorven wordt pas begonnen indien tenminste 4 Basisleden van de Basisvereniging aanwezig 

zijn waaronder één Bestuurslid of een door het Bestuur aangewezen functionaris. 
 
D. Bij het inkorven van duiven via een elektronisch constateersysteem wordt de inkorfantenne zo 

geplaatst dat de deelnemer de inkorfantenne niet dichter kan naderen dan één meter. Uitsluitend de 
met het inkorven belaste functionarissen mogen de inkorfantenne tot minder dan een meter naderen. 

 
E. De bevoegde functionaris controleert of het gehele nummer van de vaste voetring met het nummer 

op de display van het bedieningsapparaat overeenstemt. Bij het inkorven van duiven via een 
elektronische constateersystemen dienen er eveneens 2 functionarissen aan de inkorftafel te zijn. 1 
functionaris neemt de duif in ontvangst en houdt deze boven de inkorfantenne en leest het 
ringnummer op. De 2e functionaris controleert het ringnummer op het display. 

 
Deze uiterst belangrijke regels op een voor iedereen zichtbare plaats in het inkorflokaal ophangen zodat 
iedereen weet waar hij of zij aan toe is en er ook andere op kan wijzen. 
 
Protocol CORONA inkorven van de duiven  
Het verenigingsgebouw kan pas geopend worden nadat de toezichthouder aanwezig is. De liefhebbers 
komen op afspraak met hun duiven naar het verenigingsgebouw volgens een vooraf door de vereniging 
opgesteld rooster. De liefhebber dient de manden en de klok thuis te reinigen en te ontdoen van stof en vuil. 
Een vuil oppervlak kan niet goed gedesinfecteerd worden. De liefhebber dient de doffers en duivinnen 
gescheiden aan te bieden. Voor en na het aanbieden van de duiven wacht de liefhebber buiten het 
verenigingsgebouw; er dient altijd 1,5 meter afstand te worden bewaard.  
 

1. De toezichthouder ontvangt de liefhebber. Een liefhebber die nog niet aan de beurt is wacht buiten 
het verenigingsgebouw en vermijd contact met anderen; 

2. De liefhebber haalt de duiven uit de auto en plaatst de manden en de klok op een door de vereniging 
aangewezen plaats; 

3. De toezichthouder desinfecteert de klok en de manden en zet deze klaar voor de inkorver en de 
digitaal ondersteuner.  

4. De digitaal ondersteuner stelt de klok, indien noodzakelijk, in en legt deze klaar voor de inkorver. 
5. De inkorver sluit de klok aan op de inkorfantenne. De inkorver voert het gehele proces van inkorven 

zelfstandig uit. Het uit de mand nemen van de duiven, het halen van de duiven over de 
inkorfantenne, het controleren van de ring en het inkorven van de duif in de reismand;  

6. Na de laatste duif geeft hij de digitaal ondersteuner een teken dat het inkorven is afgerond.  
7. De toezichthouder legt de klok klaar voor de digitaal ondersteuner; 
8. Na het uitlezen van de klok geeft de digitaal ondersteuner een teken aan de toezichthouder;  
9. De toezichthouder desinfecteert de manden en de klok en plaatst deze weer op de afgesproken 

plaats. De liefhebber krijgt een teken dat het inkorven is afgerond; 
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10. De toezichthouder en digitaal ondersteuner ondertekenen beurtelings de inkorflijst en houden hierbij 
1,5 meter afstand;  

11. De liefhebber laadt zelf de manden weer in de auto en vertrekt aansluitend; 
12. Na iedere liefhebber desinfecteren de toezichthouder, de inkorver en de digitaal ondersteuner 

grondig hun handen. De volgende liefhebber wordt aangeroepen en de procedure herhaalt zich.  
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RAYON CONCOURS/SAMEN SPELEN 

Rayon Samenspelen 
Rayon 1: ZUF CC Mark en Vlietstreek 
 CC De Kleine Westhoek 
Rayon 2 CC de Westhoek 70 
 RCC 
 W & O 
Rayon 3: Union de Baronie  Union de Baronie (www.uniondebaronie.com) 
Rayon 4: Union Hart van Brabant 
 MFC de Langstraat (www.unionrayon4.duivenalshobby.nl) 

 

VERENINGINGEN SAMENSPELEN 

Peildatum 01 februari 2021 
 
Kleine Westhoek:  
Vern. Rayon Naam vereniging Plaats Leden 
1907 1 Reisduif Bergen op Zoom 40 
1940 1 De Welkomsvrienden Ossendrecht 20 
1948 1 De grensduif Putte 10 
1983 1 Luchtklievers Hoogerheide 44 
1984 1 Vlug en Eerlijk Hoogerheide 19 
Totaal 
 

141 

Mark en Vlietstreek:  
Vern. Rayon Naam vereniging Plaats Leden 
1913 1 Steeds Sneller Dinteloord 30 
1928 1 Vredesduif Lepelstraat 54 
Totaal 
 

84 

RCC: 
Vern. Rayon Naam vereniging Plaats Leden 
1924 2 De Nieuwe Wijk Heiningen 20 
1953 2 Grensbode Nispen 38 
1955 2 Luchtklievers Roosendaal 21 
1968 2 Luchtbode Zegge 28 
Totaal 
 

107 

W & O: 
Vern. Rayon Naam vereniging Plaats Leden 
1919 2 Snelpost Etten-Leur 17 
1952 2 Vredesduif Rijsbergen 22 
1963 2 Steeds Sneller Rucphen 23 
1964 2 Reisduif Sprundel 26 
1965 2 Postduif St.Willebrord 39 
1995 2 Reisduif Zundert 27 
Totaal 
 

154 
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Westhoek 70 
Vern. Rayon Naam vereniging Plaats Leden 
1918 2 Eendracht Etten-Leur 57 
1932 2 Oranje Boven Klundert 26 
1947 2 Postduif Oudenbosch 40 
1990 2 Ons Genoegen Zevenbergen 19 

Totaal 
 

142 

Union de Baronie 
Vern. Rayon Naam vereniging Plaats Leden 
1910 3 CC Breda Breda 50 
1911 3 Bavelse zaterdag vliegers Bavel 15 
1935 3 Madese Bond van Postdh. Made 39 
1939 3 Oosterhoutse Bond v Postd Oosterhout 71 
1950 3 Gevleugelde vrienden Raamsdonksveer 34 
1977 3 P.V. Terheijden Terheijden 29 
1979 3 Tot Weerziens Nieuwendijk 26 
1980 3 Wilhelminabode Werkendam 20 
Totaal 284 

 
Hart van Brabant 
Vern. Rayon Naam vereniging Plaats Leden 
1902 4 Valk Baarle Nassau 26 
2007 4 Gevleugelde Luchtstormers Goirle 68 
2017 4 Vredesduif Oisterwijk 27 
2021 4 P.V. Tilburg Tilburg 51 
Totaal 
 

172 

Langstraat 
Vern. Rayon Naam vereniging Plaats Leden 
2002 4 P.V. Dongen Dongen 21 
2006 4 P.V. Samen Sterk Alphen 24 
2013 4 KPV Kaatsheuvel 56 
2019 4 Luchtvaart Sprang-Capelle 37 
2025 4 Postduif Waalwijk 22 
Totaal 160 
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VERENIGINGEN 

1902 P.V. de Valk Baarle-Nassau Rayon 4 
 Inkorflokaal 

Alphenseweg 14a 
5126PN  Gilze 

Secretaris 
Jaap Rijnberg 
06-10540534 
postduivenver.devalk@outlook.com 

Opgericht 
1 maart 1928 

 
1907 P.V. de Reisduif Bergen op Zoom Rayon 1 
 Inkorflokaal 

Esdoornstraat 2a 
4621GM  Bergen op Zoom 
06-30032050 

Secretaris 
N. Schoonen 
0164-683434 
secretariaat.dereisduif@gmail.com 

Opgericht 
1 juli 1923 

 
1910 C.C. Breda Breda Rayon 3 
 Inkorflokaal 

Strijpenseweg 3 
4841KZ  Prinsenbeek 
06-47234926 

Secretaris 
Bernard Brouwer 
06-47234926 
info@ccbreda.com 

Opgericht 
1929 

 
1911 Bavelse Zaterdagvliegers Bavel Rayon 3 
 Inkorflokaal 

Bavelse Heij 5a 
4854PN  Bavel 
06-51940670 / 06-16350976 

Secretaris 
W. de Leeuw 
0161-431748 
willemleeuw@outlook.com 

Opgericht 
15 januari 1960 

 
1913 P.V.Steeds Sneller Dinteloord Rayon 1 
 Inkorflokaal 

Clubgebouw De Til 
Stoofdijk 12 
4671RB  Dinteloord 

Secretaris 
C. v.d.Enden  
0164-685509 
cvdenden@gmail.com 

Opgericht 
23 juli 1947 
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1918 P.V. de Eendracht Etten-Leur Rayon 2 
 Inkorflokaal 

Concordialaan 208 
4871ZD  Etten-Leur 
06-26313804 

Secretaris 
Chr. den Braber 
076-5014553 
chrisdenbraber@ziggo.nl 

Opgericht 
14 januari 1945 

 
1919 P.V. de Snelpost Etten-Leur Rayon 2 
 Inkorflokaal 

Concordialaan 202 
4871ZD  Etten-Leur 
06-11312357 

Secretaris 
J. Hermans 
076-5038233/06-15542570  
jeffrey.hermans65@ziggo.nl 

Opgericht 
 

 
1924 P.V. de Nieuwe Wijk Heiningen Rayon 1 
 Inkorflokaal 

Friesestraat 1a 
4794AC  Heiningen 
0168-463030 

Secretaris 
M.J. Hoogendam 
0168-463030 
rienhoogendam@online.nl 

Opgericht 
1 januari 1955 

 
1928 P.V. de Vredesduif Lepelstraat Rayon 1 
 Inkorflokaal 

Kruisweg 2 
4664RN  Lepelstraat 

Secretaris 
R. de Jong 
06 17550493 
vredesduif1928@gmail.com 

Opgericht 
1 september 1945 

 
1932 P.V. Oranje Boven Klundert Rayon 2 
 Inkorflokaal 

Schanspoort 67 
4791AB  Klundert 
06-42439147 

Secretaris 
L. van Baren 
0168-404301 
la_vanbaren@live.nl 

Opgericht 
31 augustus 1922 
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1935 Madese Bond v Postdh. Made Rayon 3 
 Inkorflokaal 

Wilhelminastraat 2b 
4921AH  Made 
06-22686587 

Secretaris 
R.Norbart 
0162-684243 
mgnorbart@hetnet.nl 

Opgericht 
1 maart 1959 

 
1939 Oosterhoutse Bond Oosterhout Rayon 3 
 Inkorflokaal 

Beneluxweg 63-65 
4904SJ Oosterhout 
06-40960377 

Secretaris 
Edwin Proosten 
06-12922621 
secretaris@obvp.nl 

Opgericht 
januari 1911 

 
1940 P.V. de Welkomsvrienden Ossendrecht Rayon 1 
 Inkorflokaal 

Trambaan 54 
4641 PG Ossendrecht 
0164-672316 

Secretaris 
J.C. Verbraeken 
0164-674367 
john-v@home.nl 

Opgericht 
24 maart 1929 

 
1947 P.V. de Postduif Oudenbosch Rayon 2 
 Inkorflokaal 

Baarlebossche 11 
4731GR  Oudenbosch 

Secretaris 
J. Mensen 
0165-314926 
j.mensen1@hetnet.nl 

Opgericht 
2 februari 1922 

 
1948 P.V. de Grensduif Putte Rayon 1 
 Inkorflokaal 

Trambaan 54 
4641 PG  Ossendrecht 
0164-603294 

Secretaris 
C. Ketelaars 
0164-603712 
cor.ketelaars@home.nl 

Opgericht  
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1950 P.V. Gevleugelde Vrienden Raamsdonksveer Rayon 3 
 Inkorflokaal  

Grote Kerkstraat 73b 
4941DN  Raamsdonksveer 

Secretaris  
A.J.M. Godefroy 
06-51842786 
PVGevleugeldeVrienden@PVGevleugeldeVriendenraamsdonkve
er.nl 

Opgericht 
1 januari 1965 
 

 
1952 P.V. de Vredesduif Rijsbergen Rayon 2 
 Inkorflokaal 

Huisakkerstraat 2 
4891ZM  Rijsbergen 
076-5961281 

Secretaris 
A. Marijnissen 
076-5322771 
a.marijnissen@kpnmail.nl 

Opgericht 
25 oktober 1935 

 
1953 P.V. de Grensbode Nispen Rayon 2 
 Inkorflokaal 

Kerkplein3 
4709BJ  Nispen 
0165-365423 

Secretaris 
S. Bals 
0165-379776 
stef_bals_93@hotmail.com 

Opgericht 
20 februari 1954 

 
1955 P.V. de Luchtklievers Roosendaal Rayon 2 
 Inkorflokaal 

Kalsdonksestraat 135 
4702ZC  Roosendaal 
0165-569842 

Secretaris 
Mathijssen 
06-2210717 
mathijssen@home.nl 

Opgericht 
20 augustus 1906 

 
1963 P.V. Steeds Sneller Rucphen Rayon 2 
 Inkorflokaal 

Raadhuisstraat 80 
4715CE  Rucphen 
0165-341533 

Secretaris 
P. van Agtmaal 
0165-343094/06-27478495 
Pietvanagtmaal@gmail.com 

Opgericht 
01 januari 1917 
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1964 P.V. de Reisduif Sprundel Rayon 2 
 Inkorflokaal 

St. Janstraat 68,  
4714EH  Sprundel 
0165-382271 

Secretaris 
B. Aarts 
0165-382502/06-51301129 
aartslijmwerken@hetnet.nl 

Opgericht 
1 februari 1896 

 
1965 P.V. de Postduif St. Willebrord Rayon 2 
 Inkorflokaal 

Kanariestraat 15 
4711JR  St.Willebrord  
0165-388450 

Secretaris 
Mw. I. van Peer 
06-22737193 
ivanavanpeer@hotmail.com 

Opgericht 
5 februari 1946 

 
1968 P.V. de Luchtbode Zegge Rayon 2 
 Inkorflokaal 

Heessterbosstraat 4 
4735TC  Zegge 
P. de Wild 0165-533550 

Secretaris 
Stefan Lambregts 
076-5142758 
lambo@ziggo.nl 

Opgericht 
1 april 1915 

 
1977 P.V. Terheijden Terheijden Rayon 3 
 Inkorflokaal 

Rodevaart 2 
4844VN  Terheijden 
M. Dudok 06-36558567 

Secretaris 
Mw. C. Bastiaansen 
06-83995986 
carolaenmarcel@hotmail.com 

Opgericht 
1 januari 1973 

 
1979 P.V. Tot Weerziens Nieuwendijk Rayon 3 
 Inkorflokaal 

Rijksweg 218b 
4255GS  Nieuwendijk 
Peter Colijn 06-20139370 

Secretaris 
T.Hoeke 
0183-401151 
theohoeke@hotmail.com 

Opgericht 
12 september 1962 

 
  



36 
 

1980 Wilhelminabode Werkendam Rayon 3 
 Inkorflokaal 

Werina 1f 
4251HK  Werkendam 
06-22486100 

Secretaris 
Pl. Admiraal 
0183-504440 
p.admiraal@hetnet.nl  

Opgericht 
2 oktober 1947 

 
1983 P.V. de Luchtklievers Hoogerheide Rayon 1 
 Inkorflokaal 

Raadhuisstraat 119 
4631ND  Hoogerheide 
0164-612372 

Secretaris 
J. de Ouden 
06-51752860 
johandenouden44@gmail.com 

Opgericht 
16 december 1906 

 
1984 P.V. Vlug en Eerlijk Hoogerheide Rayon 1 
 Inkorflokaal 

Trambaan 54  
4641 PG  Ossendrecht 
0164-612421 

Secretaris 
J. Schrauwen 
0164-676735 
mailto:john.schrauwen@hetnet.nl 

Opgericht 
1 oktober 1923 

 
1990 P.V. Ons Genoegen Zevenbergen Rayon 2 
 Inkorflokaal 

v. Aarschotstraat 52 
4761GE  Zevenbergen 
06-30751670 

Secretaris 
L. Pruijsen 
0168-412811 
elly.pruijsen@planet.nl 

Opgericht 
17 november 1947 

 
1995 P.V. de Reisduif Zundert Rayon 2 
 Inkorflokaal 

Achtmaalseweg 104 
4881VN  Zundert 
076-5972472 

Secretaris 
A. Smits 
06-52281866 
andreenmarian@home.nl 

Opgericht 
21 april 1921 
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2002 P.V. Dongen Dongen Rayon 4 
 Inkorflokaal 

Hertog Janstraat 32 
5104EZ  Dongen 
0162-315824 

Secretaris 
R. v.d. Linden 
0162-313713 
pv.dongen@home.nl 

Opgericht 
21 december 1923 

 
2006 P.V. Samen Sterk Alphen Rayon 4 
 Inkorflokaal 

Stationsstraat 57 
5131 BM  Alphen 
06-83077577 

Secretaris 
T. Mouws 
06-83077577 
postduivensamensterk@gmail.com 

Opgericht 
1 november 2019 

 
2007 P.V. Gevleugelde 

Luchtstormers 
Goirle Rayon 4 

 Inkorflokaal 
Burg. Philipsestraat 2a 
5051CR  Goirle 
013-5347513 

Secretaris 
Henry Klein Meulekamp 
013-5348101 
secrluchtstormers@outlook.com 

Opgericht 
1 februari 1920 

 
2013 P.V.  K.P.V. Kaatsheuvel Kaatsheuvel Rayon 4 
 Inkorflokaal 

Amerikastraat 20 
5171PL  Kaatsheuvel 
0416-277943 

Secretaris 
Fr. Laros 
0416-274752 
jeannelaros@gmail.com 

Opgericht 
1 oktober 1880 

 
2017 P.V. de Vredesduif Oisterwijk Rayon 4 
 Inkorflokaal 

Luxemburgstraat 3a 
5061JW  Oisterwijk 

Secretaris 
H.van der Velden 
013-5217481 
henkvdvelden@home.nl 

Opgericht 
16 augustus 1934 
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2019 P.V. de Luchtvaart Sprang-Capelle Rayon 4 
 Inkorflokaal 

Eigen Home 
Schoolstraat 32 
5161ZD  Sprang-Capelle 
0416-316306 

Secretaris 
D. de Jong 
0416-277842 
dickdejong56@gmail.com 

Opgericht 
14 februari 1922 

 
2021 P.V. Tilburg Tilburg Rayon 4 
 Inkorflokaal 

Diederikdreef 16 
5046GT  Tilburg 
013-5358472 

Secretaris 
G. van Ierland 
013-5442806 
gerrit.vanierland@home.nl 

Opgericht 
3 december 2012 

 
2025 P.V. de Postduif Waalwijk Rayon 4 
 Inkorflokaal 

Alb. Thijmstraat 23a 
5144SJ  Waalwijk 
06-34652944 

Secretaris 
Mw. L.Wilhelm  
0416-338327 
leniewilhelm@hotmail.com 

Opgericht 
16 november 1886 
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WEDVLUCHTREGLEMENT 

Het Wedvlucht Reglement is door Bestuur Afdeling vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in Artikel 19, lid 
16 van het Huishoudelijk Reglement Afdeling Brabant 2000, goedgekeurd bij besluit Algemene Vergadering 
Afdeling Brabant 2000, dd. 18 februari 2009. 
 
ARTIKEL 1: ALGEMEEN 
 
a Wedvluchten Brabant 2000, worden georganiseerd door of onder verantwoording van bestuur 

Afdeling Brabant 2000 
b Deelname staat open voor Basisleden van N.P.O. afdeling 2 Brabant 2000 
c Op alle Brabant 2000-vluchten is altijd het N.P.O. wedvluchtreglement van toepassing Aanvullende 

voorschriften en instructies hebben dezelfde rechtskracht als dit reglement. 
d In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Afdelingsbestuur van Brabant 2000. 
e Dit reglement wordt ter beschikking gesteld aan de Basisverenigingen aangesloten bij 

N.P.O afdeling 2 Brabant 2000. Dit reglement wordt jaarlijks ter beschikking gesteld aan Basisleden 
Brabant 2000 via onze website www.brabant2000.nl 

f Basisleden die om principiële redenen niet op zondag wensen te constateren, geven dit voor 1 april 
aan op het door de afdeling beschikbaar gestelde formulier “Speelt niet op zondag” wat via de 
vereniging verspreidt wordt. Dit formulier wordt gezonden naar de secretaris Brabant 2000. Alleen 
Basisleden die dit aangeven hebben recht hiervan gebruik te maken. 

 
ARTIKEL 2: INMANDEN 
a Het inkorven van de duiven voor wedvluchten geschiedt in de daarvoor door Afdeling aangewezen 

inkorfcentra. Basisleden manden duiven in bij de eigen Basisvereniging. Indien de eigen Basis- 
vereniging niet in aanmerking komt voor een inkorfcentrum voor bepaalde wed- vluchten, korven de 
deelnemers duiven in bij een Brabant 2000 inkorfcentrum binnen het eigen samenspel. 

b Voor deelname aan de Brabant 2000-wedvluchten dient men de universele poulebrief van Brabant 
2000 (NPO) te gebruiken, dan wel de E.C.S. poulebrief waarop de niveaus als volgt onderverdeeld 
zijn: 

 
01 verenigingsspel  
02 samenspel of CC 
03 rayonspel midfond & fond (rayon1, 2, 3 en 4)  
05 afdelingsconcours Brabant 2000 
09 nationaal/sectoraal 

 
c Iedere deelnemer gebruikt afzonderlijk een uniforme inkorflijst (art.92 NPO wedvluchtreglement), die 

volledig wordt ingevuld overeenkomstig de voorschriften van de wedvluchtorganiserende instantie. 
Op de punt b bedoelde inkorflijst wordt vermeld: 

- naam, woonplaats, NPO-verenigingsnummer en lidnummer, het inkorfcentrum waar wordt ingekorfd, 
lossingplaats, datum van lossing; 

  
- indien voorgeschreven volledige vermelding van het bij het hok van de deelnemer behorende 

hokcoördinaat; 
- de laatste 2 cijfers van het jaartal en de volledige nummers van de vaste voetringen van de 

deelnemende duiven, indien men niet elektronisch constateert. 
- op welk(e) spelniveau(s) de duiven worden gezet; 
- duidelijke aantekening van inleg en poulen; 
- het aantal gezette duiven per wedvlucht; 
- een duidelijk herkenbare handtekening van de deelnemer op de daartoe bestemde plaats; 
- eventueel dat niet op zondag wordt geconstateerd; 
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- eventueel dat er geen klok hoeft te worden gesteld; indien deze vermelding op de inkorflijst van een 
elektronisch constateersysteem wordt gezet dan kan het systeem weer worden afgeslagen. 

 
De in het eerste lid van dit artikel bedoelde inkorflijst wordt gelijktijdig met de duiven aan de 
inkorfcommissie aangeboden en wordt daarna niet meer ter beschikking van de deelnemer gesteld. Het is de 
deelnemer verboden veranderingen op de inkorflijst aan te brengen nadat de nummers van de gummiringen 
zijn ingevuld of nadat de duiven die voorzien zijn van een elektronische ring over de inkorfantenne zijn 
gevoerd. 
 
Om te voorkomen dat achteraf nog duiven aan de inkorflijst worden toegevoegd, plaatst degene die de 
notering verricht zijn handtekening en duidelijk herkenbare naam onmiddellijk aansluitend onder de 
gegevens van de laatst genoteerde duif op de lijst. 
 
Direct na het inkorven ontvangt de deelnemer wiens ingekorfde duiven zijn voorzien van een gummiring het 
rechterdeel van het daartoe bestemde blad van de inkorflijst. Dit is het deel waarop het nummer van de 
gummiring niet leesbaar is. 
Direct na het inkorven van de elektronische te constateren duiven print de inkorfcommissie de 
inkorfgegevens minimaal in tweevoud uit. Een print wordt door de deelnemer en de functionaris ondertekend 
en geldt als inkorflijst. Ook de deelnemer ontvangt een print. 
 
ARTIKEL 3: ELECTRONISCH CONSTATEREN 
 
Elektronisch constateren en poulen is uitsluitend toegestaan op de daartoe door de NPO toegelaten 
systemen. Ook de inkorfsystemen in de inkorfcentra dienen toe- gelaten te zijn door de NPO. 
Iedere inkorfantenne moet voorzien zijn van een digitale tijdklok. 
Liefhebbers die elektronisch poulen vullen geen handgeschreven inkorflijst in. Wie naast elektronisch te 
constateren duiven ook één of enkele gummiring duiven inkorft mag niet elektronisch poulen. De poules van 
alle ingekorfde duiven worden op de handgeschreven inkorflijst genoteerd bij de verschillende niveaus 
waaraan wordt deelgenomen. Verder behoeven op de handgeschreven inkorflijst alleen de ringnummers en 
gummiringen van de gummiringduiven genoteerd te worden . Deze duiven komen als getekende na de 
E.C.S. duiven. 
De poulegegevens van de handgeschreven poulebrief worden verwerkt in de applicatiesoftware. Dit digitale 
bestand is bindend. 
Het is niet toegestaan om wedvluchtduiven te constateren op trainingsvlucht (NPO 
wedvluchtreglement artikel 210) 
 
ARTIKEL 4: LICHTEN VAN DE KLOKKEN: 
 
Direct na aankomst van de duiven, print de klokkencommissie van de Basisvereniging de wedvluchtgegevens 
minimaal in tweevoud uit. Een print wordt door de deelnemer en de functionaris ondertekend en geldt als 
aankomstlijst. Ook de deelnemer ontvangt een print. 
Klokken en E.C. Systemen waarin NIET geconstateerd is MOETEN ook afgeslagen en/of 
uitgeprint te worden. 
 
ARTIKEL 5: UITSLAG. 
 
a Reclames worden uitsluitend schriftelijk ingediend bij de desbetreffende concours- rekenaar binnen 

de daarvoor vastgelegde tijd, aangegeven in de uitslag. 
b Mogelijke fouten in de uitslag die aan het licht komen na het verschijnen van uit- slagen NPO, of na 

een uitspraak van het Geschillencollege of Beroepscollege NPO kunnen ook na de reclametijd nog 
gecorrigeerd worden. 
Het bestuur behoudt zich het recht voor eventueel in verband hiermee onterecht uitbetaalde gelden 
terug te vorderen. 
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ARTIKEL 6: AFDELINGSCONCOURSEN BRABANT 2000 
 
a Alle officiële deelnemende concoursduiven staan automatisch in het afdelingsconcours van Brabant 

2000. 
b Op alle eendaagse fondvluchten en marathonvluchten OUDE duiven dienen mandenlijsten te worden 

gebruikt. Op de mandenlijst worden de jaartallen, nummers van de vaste voetringen en de eventuele 
gummiring (en) van alle officiële concoursduiven vermeld. Bij duiven die voorzien zijn van een 
elektronische ring moet een E vermeld worden op de mandenlijst onder de kolom gummiring. 
Indien er geen mandenlijsten aanwezig zijn wordt bij een ontsnapping de gehele vereniging uit 
concours genomen. 

c Poulegelden worden verrekend via het inkorfcentrum waar men inkorft. Later bij- poulen is niet 
toegestaan. Afrekening van poulegelden en prijzen geschiedt via automatische bij- of afschrijving. Elk 
inkorfcentrum neemt alle voorkomende kosten zoals vracht, porti, telefoon, bank/girokosten e.d. voor 
eigen rekening, deze kosten mogen op de deelnemers worden doorberekend. 

d Een afdelingsconcours vangt aan op het tijdstip van lossing en duurt maximaal zes etmalen. 
e Veiligstellen wedvluchtgegevens: 

Alle inkorf en wedvluchtgegevens dienen digitaal aangeleverd te worden, dit geldt voor ALLE vluchten 
van het Brabant 2000 vliegprogramma. 
De digitale inkorfbescheiden (UDP-bestanden) dienen op de dag van inkorving voor 24.00 uur naar 
de Compuclub gestuurd te worden. 
De digitale wedvluchtgegevens (UDP-bestanden) dienen op de dag van Aankomst uiterlijk 6 uur na 
het afgaan van de prijzen ingestuurd te zijn naar de Compuclub. Mocht dit niet lukken dan dient u 
contact op te nemen met de Concoursleidster. 
Ook moeten van alle deelnemers, alle officiële concoursduiven worden ingegeven met getekenden en 
ringnummer. Dit is een verplichting die geldt voor alle vluchten van het Brabant 2000 
vliegprogramma conform NPO wedvluchtreglement Artikel 18 lid 5!! Het insturen van de papieren 
inkorf en wedvlucht bescheiden is NIET meer nodig omdat nu alles digitaal wordt veiliggesteld. 

  
De wedvluchtbescheiden dienen wel tot 1 jaar na de laatste wedvlucht bewaard te blijven in uw 
vereniging conform N.P.O. wedvluchtreglement Artikel 22. Hierop zal steekproefsgewijs gecontroleerd 
worden. 
Het digitaal ingezonden UDP bestand is het officiële wedvluchtdocument voor de 
wedvluchtverwerking van poules, ringnummers en getekende. De handgeschreven poulebrief komt 
daarmee als leidend wedvluchtdocument te vervallen !! 

f Het aan- en afslaan van de klokken en het uitlezen van de elektronische klokken moet plaatsvinden in 
het inkorflokaal waar de duiven zijn ingekorfd (NPO wedvluchtreglement artikel 47). 

g Iedere deelnemer aan een wedvlucht houdt zijn geconstateerde duiven op de dag van thuiskomst 
tenminste 3 uur vast en verleent alle medewerking aan eventuele controle. Controle kan onder  meer 
bestaan uit dopingcontrole, het loslaten van een prijswinnende duif op enige afstand van het hok van 
de deelnemer en uit controle op de klok(ken) en elektronisch (e) constateersysteem (systemen) van 
de deelnemer, de moederklok (ken) en de atoomklok, en de aankomstantenne ’s (NPO 
wedvluchtreglement artikel 8 lid 3a). 

h Goedgekeurde klokken en E.C. systemen : 
Indien wordt geconstateerd dat bij de constatering van de wedvluchtduiven gebruik is gemaakt van 
een niet goedgekeurde klok of Elektronisch systeem wordt het betreffende basislid of Basisleden 
uitgesloten van het concours. E.e.a. conform art 64 lid 3 NPO wedvluchtreglement. 

i Aankomst c.q. constateerantennes worden geplaatst maximaal 35 cm. voor de invliegopening in het 
hok , waarbij de duif bij constatering in het hok moet zijn en/of 35 cm aansluitend aan de 
invliegopening van het hok. De constateerantenne mag bij plaatsing aansluitend aan de 
invliegopening zich niet meer dan 35 cm aan de buitenzijde van het hok bevinden. 
Hokcontroleurs zijn bevoegd om op een correcte plaatsing te controleren. 
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Indien één of meer duiven elektronisch niet zijn geconstateerd volgens bovenstaande artikel komt 
geen enkele elektronisch geconstateerde duif voor klassering in aan- merking. (NPO 
wedvluchtreglement artikel 199 lid 4a,b,c en lid 5) 

 
ARTIKEL 7: MINIMUM AFSTANDEN DOORGANG CONCOURSEN. 
 
Indien een wedvlucht vanwege weersomstandigheden of anderszins geen doorgang 
kan vinden vanuit de oorspronkelijk geplande lossingsplaats zijn de volgende afspraken gemaakt: 
- voor vitesse & midfond vluchten geldt als minimale afstand: 

De vlucht met de kortste afstand per rayon die is aangegeven op het vliegprogramma. 
- voor rayon-midfondconcoursen geldt minimaal 250 Km. voor de kortste afstand van de Afdeling voor 

het doorgaan van het concours. 
Indien een afdelingsconcours vanwege weersomstandigheden of anderszins geen doorgang kan 
vinden vanuit de oorspronkelijk geplande lossingsplaats. Hiervoor zijn de volgende afspraken 
gemaakt : 

- Eendaagse fond oude duiven geldt 450 Km. als kortste afstand van de Afdeling voor het doorgaan 
van het afdelingsconcours.; 

- Marathon geldt 700 Km. als kortste afstand van de Afdeling voor het doorgaan van het 
afdelingsconcours. 

- (Mid)fond jonge duiven geldt 250 Km. als kortste afstand van de Afdeling voor het doorgaan van het 
afdelingsconcours. 

Indien teruggekomen wordt van een wedvlucht zal getracht worden op een erkende losplaats te lossen. 
Indien er op een afwijkende losplaats wordt gelost worden de coördinaten zo spoedig mogelijk gepubliceerd 
via e-mail, teletekst en de website. 
  
Het aantal lossingen blijft gehandhaafd als voor de vlucht waar de duiven voor ingekorfd waren. In bijzonder 
omstandigheden kan de lossingscommissie, na overleg met het Dagelijks bestuur, van dit artikel afwijken. 
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ARTIKEL 8: KAMPIOENSCHAPPEN: 
 
Regeling voor het behoud van kansen op Kampioenschappen Brabant 2000 :  

Vitesse Oude duiven 1 aftrekvlucht, minimum van 5 vluchten.  
Midfond Oude duiven 1 aftrekvlucht, minimum 6 vluchten  
Dagfond Oude duiven 1 aftrekvlucht, minimum van 4 vluchten. 
Marathonvluchten  1 aftrekvlucht, minimaal van 4 vluchten (hokkamp.) 

Maximaal 3 vluchten tellen voor het duifkamp. 
Jonge duiven 2 aftrekvluchten, minimum van 6 van de 8 vluchten.(3 vitesse + 3 fond jong=6) 

 
Als door overstaan op de lossingsplaats de eerste duiven op zondag arriveren wordt door de deelnemer, die 
aangegeven heeft niet op zondag te concoursen, deze vlucht als aftrekvlucht beschouwd. Indien voor 
principiële Basisleden meerdere malen de duiven op zondag arriveren wordt voor die vlucht het gemiddelde 
aantal punten toegekend behaald op al de andere wedvluchten van dezelfde categorie. Dit geldt alleen voor 
de hokkampioenschappen. 
Berekeningsmethode Kampioenschappen:  
 
Voor het onaangewezen deel geldt: 
 
Het deeltal dat gebruikt wordt voor de berekening van het gemiddelde wordt niet afgerond . Dit heeft als 
gevolg dat de punten behaald door de laatst meetellende duif mogelijk maar gedeeltelijk meetellen. U heeft 
bijvoorbeeld 14 duiven mee, het deeltal wordt dan 1,4. De berekening wordt dan de punten behaald door de 
eerste duif opgeteld plus 4/10 gedeelte van de punten behaald door de tweede duif. En dit totaal delen door 
1,4. Voor de oude duiven tellen de bovenste 20 duiven van de poulebrief mee voor het onaangewezen deel, 
en bij de jonge duiven de bovenste 30 duiven van de poulebrief. Wordt bij de oude duiven bv. de 21e 
getekende geconstateerd, dan telt deze niet mee voor de punten. 
 
Voor het aangewezen deelt geldt: 
Het gemiddeld aantal punten van de eerste 2 duiven op de uitslag uit de eerste drie van de inkorflijst (de 3 
eerst getekenden). M.a.w. 2 van de bovenste 3. In geval er slechts een duif van de eerste drie duiven van de 
inkorflijst punten behaald worden deze punten toch door twee gedeeld. 
 
Duifkampioenschap: 
Voor het duifkampioenschap tellen de punten behaald door dezelfde duif. 
 
Doorgang kampioenschap: 
Een kampioenschap per categorie gaat door bij een minimum aantal van drie vluchten. 
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ARTIKEL 9: VERDELING POULEGELDEN: 
 

Nr. Poule
s 

Cen 
ten 

Inleg   

G Gezet  0 Gratis   

U Uitslag 150 Uitslag 150 cent   
1 1:4 10 Inleg 10 cent per duif Alle duiven mogen 

worden gezet 
Uitkering 40 cent 

2 1:4 20 Inleg 20 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering 80 cent 

3 1:4 30 Inleg 30 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering 120 cent 

4 1:4 40 Inleg 40 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering 160 cent 

5 1:4 50 Inleg 50 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering 2 euro 

6 1:4 100 Inleg 100 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering 4 euro 

7 1:4 200 Inleg 200 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering 8 euro 

8 1:4 500 Inleg 500 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering van 20 euro 

9 1:10 50 Inleg 50 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering van 5 euro 

10 1:10 100 Inleg 100 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering van 10 euro 

11 1:25 50 Inleg 50 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering van 12,50 euro 

12 1:25 100 Inleg 100 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering van 25 euro 

13 HWH 10 Inleg 10 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering 50%,30% en 20% 

14 Sp1 
1:25 

10 Inleg 10 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering van 2,50 euro 

15 Sp2 
1:200 

25 Inleg 25 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

Uitkering van 50 euro 

16 Sp3 50 Inleg 50 cent per duif Alle duiven mogen 
worden gezet 

In één keer 100% 

17 S2 50 Inleg 50 cent per serie Alle duiven mogen 
worden gezet 

1 stuk van 50 euro,rest 
stukken van 25 euro 

18 S3 50 Inleg 50 cent per serie Alle duiven mogen 
worden gezet 

1 stuk van 50 euro, rest 
stukken van 25 euro 

19 S4 50 Inleg 50 cent per serie Alle duiven mogen 
worden gezet 

1 stuk van 50 euro, rest 
stukken van 25 euro 
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REGLEMENT SAMENSPELEN & RAYONS 

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. 

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. 
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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  

Per 1 april 2014: 
 

Rayon 1 
Mark & Vlietstreek Kladde – Lepelstraat – Welberg – Steenbergen – De Heen – Nieuw 

Vossemeer – Kruisland – Dinteloord– 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 – Heijningen 
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 
Union de Baronie Raamsdonk – Raamsdonksveer – Hank – Nieuwendijk – Werkendam 

– Geertruidenberg – Almkerk – Woudrichem – Dussen – Sleeuwijk – 
Eethen– Rijswijk – Andel – Giessen – Poederoyen - Ulvenhout – 
Breda – Prinsenbeek – Effen – Rith - Bavel – Oosterhout – Oosteind 
- Teteringen – Dorst – Strijbeek – Hooge Zwaluwe – Lage Zwaluwe – 
Blauwe Sluis – Oud Drimmelen – Helkant – Made - Wagenberg – 
Den Hout – Drimmelen – Galder – Molenschot – Terheijden 

Rayon 4 
De Langstraat Dongen – Gilze – Ulicoten – Chaam – Castelré - Sprang Capelle –

Kaatsheuvel – Waalwijk – Loon op Zand – Waspik – Rijen – Veen – ’s 
Gravenmoer – Dongense vaart – Hulten – de Moer 

Hart van Brabant Baarle Nassau – Alphen – Goirle – Hilvarenbeek – Oisterwijk - 
Tilburg – Udenhout – Berkel Enschot – Riel - Moergestel – 
Biezenmortel - Esbeek 
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BRABANT 2000 KAMPIOENSCHAPPEN 2021: 
 
VITESSE OUDE DUIVEN MIDFOND OUDE DUIVEN 
10-04 Quievrain V14 08-05 Pontiose  M18 
17-04 Niergnies V15 15-05 Sens   M19 
24-04 Peronne V16 29-05   Sens   M21 
01-05 Morlincourt V17 12-06 Chateaudun  M23 
22-05 Pont St Max V20 19-06 Pontiose  M24 
06-06 Pont St Max V22  26-06 Melun Andrezel M25 
   10-07 Chateaudun  M27 
 
5 duifkampioenen  5 duifkampioenen 
10 aangewezen hokkampioenen 10 aangewezen hokkampioenen 
10 onaangewezen hokkampioenen 10 onaangewezen hokkampioenen 
Punten uit de erkende samenspelen. Punten uit de samenspelen.  
 
DAGFOND OUDE DUIVEN MARATHONVLUCHTEN 
22-05 Issoudun E20 11-06 St. Vincent  A23 
05-06 Argenton E22 18-06 Bordeaux  A24 
19-06 Montlucon E24 02-07 Agen   A26 
03-07 Issoudun E26 09-07 Dax   A27 
17-07 La Souterraine E28 30-07 Bergerac  A30 
31-07 Limoges(reserve) E30  
  
5 duifkampioenen 5 duifkampioenen 
10 aangewezen hokkampioenen 10 aangewezen hokkampioenen 
10 onaangewezen hokkampioenen 10 onaangewezen hokkampioenen 
Punten uit de rayonuitslagen. Punten uit de B2000-concoursen.  
  Duifkampioenschap (maximaal 3 vluchten) 
 
JONGE DUIVEN 
24-07 Niergnies * J29 
31-07 Peronne * J30 
07-08 Morlincourt *  J31 
04-09 Pont St max * J35 
14-08 Pontiose #  J32 
21-08 Melun Andrezel#  J33 
28-08 Sens # J34 
11-09 Chateaudun# J36 
*  = punten uit samenspeluitslagen en een aftrekvlucht van de 4  
# = punten uit rayon uitslagen en een aftrekvlucht van de 4  
   
5 duifkampioenen 
10 aangewezen hokkampioenen 
10 onaangewezen hokkampioenen 
Punten uit de erkende samenspelen (J29-J30-J31 en J35) & rayons (J32-J33-J34 en J36) 
*  = punten uit samenspeluitslagen en een aftrekvlucht van de 4 (J)  
# = punten uit rayon uitslagen en een aftrekvlucht van de 4 (J) 
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Puntentelling kampioenschappen 
 
Regeling voor het behoud van kansen op Kampioenschappen  
Vitesse Oude duiven  1 aftrekvlucht, minimum van 5 vluchten. 
Midfond Oude duiven  1 aftrekvlucht, minimum van 6 vluchten. 
Dagfond Oude duiven  1 aftrekvlucht, minimum van 4 vluchten.(4 van 5) 
Marathonvluchten  1 aftrekvlucht, minimum van 4 vluchten (hokkamp.) 

Maximaal 3 vluchten tellen voor het duifkamp. 
Jonge duiven  2 aftrekvluchten, minimum van 6 van de 8 vluchten.(3 vitesse + 3 fond jong=6) 
 
Start met 1000 punten 
 
Als door overstaan op de lossingsplaats de eerste duiven op zondag arriveren wordt door de deelnemer, die 
aangegeven heeft niet op Zondag te concoursen, deze vlucht als aftrekvlucht beschouwd. 
Indien voor principiële Basisleden meerdere malen de duiven op zondag arriveren wordt voor die vlucht het 
gemiddelde aantal punten toegekend behaald op al de andere wedvluchten van dezelfde categorie. 
Dit geldt alleen voor de hokkampioenschappen. 
 
Berekeningsmethode Kampioenschappen: 
 
Voor het onaangewezen deelt geldt: 
Het deeltal dat gebruikt wordt voor de berekening van het gemiddelde wordt niet afgerond. Dit heeft als gevolg 
dat de punten behaald door de laatst meetellende duif mogelijk maar gedeeltelijk meetellen. 
U heeft bijvoorbeeld 14 duiven mee, het deeltal wordt dan 1,4. De berekening wordt dan de punten behaald 
door de eerste duif opgeteld plus 4/10 gedeelte van de punten behaald door de tweede duif. En dit totaal 
delen door 1,4. Voor de oude duiven tellen de bovenste 20 duiven van de poulebrief mee voor het 
onaangewezen deel, en bij de jonge duiven de bovenste 30 duiven van de poulebrief. Wordt bij de oude 
duiven bv. de 21e getekende geconstateerd, dan telt deze niet mee voor de punten.  
 
Voor het aangewezen deelt geldt: 
Het gemiddeld aantal punten van de eerste 2 duiven op de uitslag uit de eerste drie van de inkorflijst (de 3 
eerst getekenden). M.a.w. 2 van de bovenste 3. In geval er slechts een duif van de eerste drie duiven van de 
inkorflijst punten behaald worden deze punten toch door twee gedeeld. 
 
Duifkampioenschap: 
Voor het duifkampioenschap tellen de punten behaald door dezelfde duif. 
 
Doorgang kampioenschap: 
Een kampioenschap per categorie gaat door bij een minimum aantal van drie vluchten.  
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Reclame termijn  
 
Wordt aangeleverd door concoursleider Brabant 2000 
Berekening van onaangewezen en aangewezen punten voor kampioenschap.  
 
Bij oude duiven tellen maximaal bovenste 20 duiven en bij jonge duiven maximaal bovenste 30 duiven. 

Prijsverhouding 1 op 4 
 

Aangewezen en onaangewezen kampioenschap wordt apart vervlogen. 
 

JEUGD 

 
Vlieglijsten jeugd 

 
Een jeugdlid (t/m 21 jaar) mag gebruik maken van de duiven die op de hoklijst staan. Als deze op de hoklijst 
staan van een combinatie geld dit ook. Bij de oude duiven gelden de eerste 20 duiven van de poelbrief en bij 
de jongen maximaal 30 duiven. 
 
Van de navolgende jeugdliefhebbers heb ik een aanmelding ontvangen:  
 
Commissie jeugd voorzitter zorgt voor aanlevering. 

Edwin Deijkers    ed.deijk@gmail.com 
 

Gegevens van wedvlucht voor de jeugd Brabant 2000 
Bij een gezamenlijke lossing van Brabant 2000 en hier wordt een uitslag van gemaakt 1 op 3 
Deze uitslagen worden gemaild naar concoursleidster en volgende emailadressen. 
Ineke.godschalk@ziggo.nl 
secretariaat@brabant2000.nl 
 
Jeugd 
LIDNUMMER 

NAAM WOONPLAATS Combinatie 
LID NUMMER 

1963 - 0005 Lars van Opstal Wernhout 1963 - 9001 
1907 - 0006 Sylvan Doeland Bergen op Zoom 1907 - 9002 
2019 - 0023 J.R. Rottine Spang-Capelle 2019-9004 
1977 - 0016 Jan-Willem Hanegraaf Terheijden 1977 - 9151 
1955 - 0004 Sem van Baal Oud Gastel 1955 - 9002 
2006 - 0003 Lisanne Hoefnagels Chaam 2006 - 9001 
1990 - 0007 Dyvinio Deijkers Zevenbergschen Hoek 1990 - 9002 
1977 - 0008 Andre Hanegraaf Terheijden 1977 - 9151 
2013 - 0014 Jouk van Alphen Kaatsheuvel 2013 - 9002 
2007 - 0036 Amber Santegoets Riel 2007 - 9005 
1984 - 0005 Myrthe Havik Bergen op Zoom 1984 - 9002 
2021 - 0006 Quinten van Vuren Tilburg nvt 
1910 - 0011 Tom van Grinsven Prinsenbeek 1910 - 9297 
2021 - 0011 Dawn van Dooren Berkel-Enschot nvt 
2013 - 0021 Lissy Strijbosch Tilburg 2013 - 9004 
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2021 - 0013 Jente de Kok Tilburg 2021 - 9003 
2007 - 0035 Milan Santegoets Riel 2007 - 9005 
1968 - 0012 Orlando Zijlmans Zegge 1968 - 9002 
1919 - 0004 Dave van den Ende Prinsenbeek nvt 
2021 - 0005 Sem van Vuren Tilburg nvt 
2019 - 0282 Kyan van Dongen Spang-Capelle nvt 
2021 - 0009 Jorn van Dooren Berkel-Enschot nvt 
2021 - 0385 Jimmy Strijbosch Tilburg nvt 
2019 - 0819 C. Van Pelt Spang-Capelle 2019 - 9061 
1983 - 0002 Pieter van Haaften Hoogerheide 1983 - 9001 
2013 - 0020 Nicolyne Spierings Waalwijk 2013 - 9004 
1939 - 1632 Danny de Hoogh Oosterhout 1939 - 9404 
1965 - 0004 van Rijen Hoeven Nvt 
1939 - 0941 Adwin de Hoogh Oosterhout 1939 - 9751 
1939 - 2085 Jordy Pijpers Dongen 1939 - 9015 
1910 - 0001 Luca Bruyninckx Breda 1910 - 9003 
1952 - 0009 Elise Jorissen Klein Zundert 1952 - 9002 
1952 - 0010 Sara Jorissen Klein Zundert 1952 - 9002 

 

KAMPIOENSCHAP JEUGD 

Voor het hok kampioenschap willen we een 2 in 1 kampioenschap, dus aangewezen +onaangewezen bij 
elkaar opgeteld, we willen dat alle prijs vliegende liefhebbers op de lijst van de hok kampioenen komen te 
staan. (Dus een totale lijst) 
Het Duifkampioenschap daarentegen is een top 15 vermelding van de duifkampioenen bij iedere discipline 
voldoende. 

 
De Berekeningen aan & onaangewezen: 
 
Het aangewezen kampioenschap: 
2 van de bovenste 3 tellen en die delen door 2. 
 
Het onaangewezen kampioenschap: 
Oude Duiven:  
De eerste 20 getekende tellen hiervoor, per 10 tal word er 1 duif gepakt. dus met bv 14 duiven mee 
word er van 1,4 duiven de punten gepakt. Deel getal is 2. 
 
Jonge Duiven: 
De eerste 30 getekende tellen hiervoor. 
De eerste 30 getekende tellen hiervoor, per 10 tal word er 1 duif gepakt. dus met bv 24 duiven mee 
word er van 2,4 duiven de punten gepakt. Deel getal is 3. 
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Disciplines:  
We willen bij de normale Competitie 10 kampioenschappen. 
Dat is van de volgende 5 Disciplines: 
1 Hok & Duif Kampioenschap van de Vitesse + Midfond oude samen  
1 Hok & Duif Kampioenschap Dagfond 
1 Hok & Duif Kampioenschap Marathon 
1 Hok & Duif Kampioenschap Jonge Duiven 
1 Hok & Duif Kampioenschap Natour 
 
Dit houdt in dat alle vluchten met een afdelingslossing meetellen voor de 
Jeugdcompetitie! 
 
Verder geen extra kampioenschappen. 
 
Uitslagen jeugd 

 
1 totaal uitslag per wedvlucht en spel is 1 op 3. 
 
Reclametermijn jeugd 

 
Eventuele reclames op de uitslag en kampioenschappen dienen 2 dagen na verschijning per e-mail te 
worden gemeld bij concoursleidster Ineke Godschalk( ineke.godschalk@ziggo.nl) 
 
Emailadressen voor uitslag  

ineke.godschalk@ziggo.nl 
wvandegoorbergh@hotmail.com 
secretariaat@brabant2000.nl 
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LADIES LEAGUE VOOR BRABANT 2000 

Deze opgave voor de Ladies komt uit Brabant 2000 uitslag en het “U” bestand van de uitslag wordt 
aangeleverd via Compuclub zoals in 2020 aan ICT commissie die de uitslag berekend en op onze site plaatst. 
 
De uitslag en kampioenschap betreffen alleen de ringen van ladies league. 
De vervlogen vluchten zijn alle vluchten van het reguliere vliegprogramma 2021. 
Voor de Ladies League geldt een hokkampioenschap en een duifkampioenschap. 
 
OPGAVE LADIES LEAGUE 2021 
1990-0003 Cisca van Brenkelen 
1990-0004 Sjan Deijkers-Wevers 
1990-0005 Irit Gullit 
2007-0008 Steffi Janse-Verhoeven 
2007-9006 Miranda Hultermans 
2019-9087 Anja van Dongen 
2019-9004 Jelanne Rottiné 
2019-0746 Lieke Kuijsten 
2019-0614 Sonja Brok 
2019-9061 Charon van Pelt 
2019-9003 Angelique Verduijn 
2019-0339 Jaidy van Dongen 
2019-0160 Yenthe van Irsel  
2019-9005 Berdien Meter-Verbeek 
2019-0690 Jeske Ossenblok 
2019-0002 Katja Kemmeren 
2019-0004 Jacqueline van Suijlekom 
2019-0022 Jet Treffers 
1907-1525 Debby Schoonen 
1918-1977 Cindy Albers-Gordeijns 
1918-0004 Leny van Boheemen 
1918-1781 Toos Heeren 
1952-0174 C. Bastiaansen 
1952-0565 Yvonne Adriaensen 
1977-9151 Carola Hanegraaf 
1913-1154 Riet Bosters-Rusbach 
1910-0015 Daniëlle van Dalsum 
1984-0006 Anja Levolger 
2025-0006 H ten Berge 
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VLIEGPROGRAMMA 2021 

De meeste recente versie van het vliegprogramma is de vinden op de website van Brabant 2000 onder Seizoen-
>Vliegseizoen informatie 

 


