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Wormer, mei 2014
Beste sportvrienden en vriendinnen,
Het seizoen 2014 is alweer een paar
weken op de rit en is begonnen met
een paar prachtige vitesse vluchten onder ideale omstandigheden
waar ook de fondliefhebbers volop van konden profiteren. Velen hebben dat ook gedaan en diegenen die de boot hebben gemist zullen
dat ook gaan merken als het seizoen voor ons op 24 mei van start
gaat met de vlucht Chateaudun en op 6 juni voor de overnachtvlucht
vanuit Agen.
In tegenstelling met vorig jaar liggen de temperaturen aanmerkelijk
hoger waardoor het voor de duiven en de liefhebbers allemaal een
stuk aangenamer is. Bij de vitesse vluchten zien we ook direct weer
de gekende namen en sommige dagfondliefhebbers melden zich al.
Tel ze alvast maar in. Voor hen geldt: hoe houden we de vorm vast
tot het einde.
Inmiddels is er ook druk vergaderd door de afdelingen met het bestuur van de NPO. Volgens de voorliggende plannen zal er met ingang
van 2015 nogal wat veranderd worden, waarbij het voor de liefhebbers het belangrijkst is hoe het vluchtprogramma er uit gaan zien en
op welke wijze van berekenen worden de kampioenschappen vervlogen. Het bestuur van de fondclub heeft zich mordicus tegenstander
verklaard van vermindering van vluchten. Ook de wijze van de berekening van de kampioenschappen leidt niet tot enige verbetering.
Uit niets blijkt dat de liefhebbers ontevreden zijn over het programma. Helaas heeft het afdelingsbestuur tot op heden niets met onze
bezwaren gedaan, maar dat kan wellicht in de najaarsvergadering
nog aan de orde komen. Ons uitgangspunt is dat afdelingen autonoom zijn en zelf hun eigen programma opstellen. Daar waar samen kan worden gewerkt met aangrenzende afdelingen, juichen wij
toe. Niets meer en niets minder. Als men in Groningen of Limburg
in maart wil beginnen en eindigen in oktober, dan gaat ons dat niets
aan. En dus andersom ook niet. Natuurlijk zijn wij voorstander van
een aantal gezamenlijke nationale vluchten, maar dit is niet de hoogste prioriteit. Echter, als dit gepaard gaat met allerlei moeizame compromissen om tot afspraken te komen over afstanden en tijdstippen
van lossing, dan haken wij af en verzoeken wij het bestuur van de
afdeling binnen de sector hierover in conclaaf te gaan. Dit standpunt
is bij het afdelingsbestuur meer dan voldoende bekend.
Wij gaan ons opmaken voor het komende seizoen. Zorg ervoor dat u
uw contributie voor de eerste dagfondvlucht hebt overgemaakt, het
zou toch jammer zijn wanneer u niet in de uitslag zult worden opgenomen en de huldiging zult missen. Volg onze website voor alle activiteiten en bezoek de meldlijst van de fondclub. Namens het bestuur
wens ik u een prachtig en sportief seizoen toe !
Fred Kramer, voorzitter
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Mededelingen
Rekenwerk
Alle Fondclub vluchten worden gerekend door COMPUCLUB van
Balveren.
Als u inkorft voor een vlucht die ook door de Fondclub wordt
vervlogen, staat u automatisch in de Fondclub uitslag,
(vergaderbesluit 1999)
Voor de Fondclub wedvluchten geldt het N.P.O.wedvluchtreglement
Opslag per duif 5 eurocent, Uitslag euro 1,50 per post thuis bezorgd.
Uitslag niet meer verplicht, wilt u een uitslag dan moet u dat zelf
aangeven in uw klok of op de inkorfstaat, ook kunt u de uitslagen op
de website van de Fondclub bekijken of downloaden.
Reclames wedvluchten
Jos van Schaik tel. 0297-582716, email jos.vanschaik@online.nl
Overmaking vluchtgelden:
Verzoek aan de vluchtpenningmeesters van de verenigingen
Maak tijdig uw verschuldigde bedragen, onder vermelding van
losplaats en ver.nr., over aan:
Fondclub Noord-Holland te Amstelveen.
rek. nr. NL82 ABNA 0427 2898 07
WEBSITE VAN DE FONDCLUB

De Fondclub heeft de beschikking over een eigen, vernieuwde,
website met nieuws, uitslagen, vluchtreportages, foto’s winnende
duiven, vroegste meldingen etc.
Zie www.fondclubnh.nl
Inkorven ZLU buiten Noord-Holland
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In Noord-Holland hebben we dit jaar, naast AZV Alkmaar een
tweede ZLU-Inkorfcentrum n.l. De Luchtpost Enkhuizen.
Een aantal liefhebbers zal er echter de voorkeur aan geven om in te
gaan korven bij centra buiten Noord-Holland, zoals Noordwijkerhout,
Woerden en Soest.
Hoewel dit tot veel extra werk leidt, wil de Fondclub dit niet
tegengaan.
Deze liefhebbers dienen zich echter wel te realiseren dat aan hun
keuze technische beperkingen verbonden zijn.
Zo is het niet mogelijk om:
- te poulen op nivo 4 (fondclub) en verkrijgen uitslag;
- opgenomen te worden in de voorlopige uitslag van de Compuclub;
Wel is het de intentie om vanaf dit jaar de meldingen van de
liefhebbers die buiten Alkmaar inkorven opgenomen te
krijgen in het Meldingensysteem van de Fondclub.
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Feestavond
Voor onze feestavond/kampioenenhuldiging keren we terug
naar een bekend adres: “Het Wapen van Assendelft” in de
gelijknamige plaats.
De datum: zaterdag 26 november 2014.
Noteert u vast de datum !

Vluchtreportages
Ook dit seizoen zullen de vluchtwinnaars weer in het zonnetje
gezet worden. De vluchtreportages zullen verzorgd worden
door Jannus Kat (Dagfond en Junioren), Gerard Dekker (Middaglossingen) en Jos Brugemann (ZLU).
Ook kunnen we dit jaar weer rekenen op de prachtige foto’s
die duivenfotograaf Jan Breed maakt van de winnende duiven.

Helaas zullen de vluchtreportages niet meer in de ‘papieren’
uitslag opgenomen worden; het Bestuur heeft hiertoe besloten
omdat de uitslag vaak opgehouden moet worden bij de drukker vanwege het feit dat de vluchtreportage nog niet gereed
is en het bovendien om een beperkt aantal exemplaren gaat.
De vluchtreportages zijn derhalve alleen op de site van de
Fondclub te zien !
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Noord-Hollandse Marathon (NHM)
Wie komt dit jaar in het bezit van de NHM-wisselbeker als opvolger
van Rob Timmermans ? De Noord-Hollandse Marathon is, zoals bekend, een competitie over 5 vluchten (3 middaglossingen en 2 ochtendlossingen).
Het betreft de vluchten:
St. Vincent
Albi
Cahors
Barcelona
Perpignan

13/6			
4/7
25/7
4/7
1/8

Voor deze vluchten tellen de 5 bovenste duiven van uw inkorfstaat.
Deze competitie is een mooie krachtmeting van de belangrijkste ochtend- en middaglossingen en kan voor u, als verstokte ochtendlosser
of middaglosser, een mooie gelegenheid zijn om eens een overstapje
te maken naar een andere discipline.
De winnaar van de NHM verdient groot aanzien binnen de Fondclub
en de grootte van de wisselbeker is daar dan ook op aangepast !
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Sponsor worden
Elk jaar zijn er weer bedrijven die hun hart laten spreken en
sponsor zijn van de Fondclub. Met circa 600 leden ook nog eens een
ideale manier om uw bedrijf of product onder de aandacht te
brengen.

Advertentietarieven website
Logo op elke pagina van de website met een link naar uw eigen
website: € 50,- per jaar

Advertentietarieven vliegprogrammaboekje
1/1 pagina € 100,1/2 pagina € 75,1/4 pagina € 50,Neem contact op met een van de bestuursleden!

POULEN
Poulen
Hoe poult u in 2013 voor de fondclub op het inkorfformulier en

Hoe
poult u in 2014 voor de fondclub op het inkorfformulier en
computerklok.
computerklok.
Altijd niveau 4
Altijd niveau 4
Kolom 1-2-3-4-5 en 6 poulen 1:5 uitbetalen HWH
Kolom 1-2-3-4-5 en 6 poulen 1:5 uitbetalen HWH
100%
Inkorflijst
N.P.O.
100% Inkorflijst
N.P.O.

Nivo

1
Ver.

2
Rayo
n

3
Afd

4
Fondclu
b

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

€ 0,50 uitb € 2,50
€ 1,00 uitb € 7,50
€ 2,00 uitb € 17,50
€ 3,00 uitb € 32,50
€ 4,00 uitb € 52,50
€ 5,00 uitb € 77,50
X
X
X
X
X
X
€ 1,00 uitb € 100%
X
X
X
X
X
X
€ 0,50 uitb €
€ 1,00 uitb €
€ 1,50 uitb €
€ 2,50 uitb €
X
X
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10,00 p/d
25,00 p/d
75,00 p/d
250,00 p/d
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Kampioenschappen Fondclub
De Fondclub kent in 2014 de volgende kampioenschappen:

*) Voor de Noord-Hollandse Marathon (NHM) tellen de
volgende vluchten:
NPO Marathon: St.Vincent (13/6), Albi (4/7) en
Cahors (25/7)
ZLU:
Barcelona (4/7) en Perpignan (1/8)
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Kampioenschappen SNZH 2014.
WWW.SNZH.NL
SNZH. fond kampioenschap Nationale/ Sector2 vluchten.
Dit te behalen over de 6 Nationale/ Sector2 vluchten, 10 kampioenen.
(1 aftrekvlucht, 5 van de 6 telt, slechtste resultaat vervalt). Berekening volgens
NPO verfijnde puntentelling d.w.z.:
Onaangewezen: Gem. punten één duif per 10 tal plus deelgetal.
Aangewezen:
Gem. punten van 2 van de 3 bovenste duiven van de inkorfstaat.
De punten on.- en aangewezen bij elkaar is het totaal aantal punten per vlucht.
SNZH. fond kampioenschap ZLU. Vluchten.
Dit te behalen over de 7 ZLU vluchten, 5 kampioenen. (1 aftrekvlucht, 6 van de
7 telt, slechtste resultaat vervalt). Berekening volgens NPO verfijnde puntentelling d.w.z.:
Onaangewezen: Gem. punten één duif per 10 tal plus deelgetal.
Aangewezen:
Gem. punten van 2 van de 3 bovenste duiven van de inkorfstaat.
De punten on.- en aangewezen bij elkaar is het totaal aantal punten per vlucht.
SNZH. Super Prestige kampioenschap Nationale/ Sector2 vluchten.
Hiervoor tellen de punten behaald door de 1e en de 2e getekende duif van de
inkorfstaat over 6 Nat. /Sec. vluchten. Alle vluchten tellen, het aantal prijzen
gaat voor het aantal punten!, 10 kampioenen.
SNZH. Super Prestige Kampioenschap ZLU. vluchten.
Hiervoor tellen de punten behaald door de 1e en de 2e getekende duif van de
inkorfstaat over de 7 ZLU vluchten. Alle vluchten tellen, Het aantal prijzen gaat
voor het aantal punten!, 5 kampioenen.

**NIEUW**

West Nederlandse Marathon – CUP ***GRATIS DEELNAME***
Deze nieuwe en volledig gratis competitie wordt vervlogen over 3 Nationale/
Sector2 vluchten t.w.: Sint Vincent (13/6/14) – Albi (4/7/14) –
Cahors (25/7/14)
Punten te behalen door de eerst geklokte duif en de eerst geklokte van de
bovenste 2 van de inkorfstaat, de beste 5 kampioenen worden gehuldigd.

**NIEUW**

ZLU - CUP ***GRATIS DEELNAME***
Deze nieuwe en volledig gratis competitie wordt vervlogen
over 3 ZLU vluchten t.w.
Bordeaux/Agen (27/6/14) – Barcelona (5/7/14) – Perpignan (1/8/14)
Punten te behalen door de eerst geklokte duif en de eerst geklokte van de
bovenste 2 van de inkorfstaat, de beste 3 kampioenen worden gehuldigd.
En tevens ontvangt de winnaar een door het ZLU bestuur gesponsorde bokaal!
Derby Jaarlingen.
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Traditioneel wordt deze betwist op de laatste sector vlucht, dit jaar Cahors
(25/7/14).
Hiervoor kan men onbeperkt jaarlingen opgeven. De bovenste jaarlingen van
de inkorfstaat gelden voor het opgegeven aantal. De inleg is €.1,25 per duif.
Over te maken op NL23ABNA0576681830 t.n.v. SNZH v.d. Berg, vermeld duidelijk uw naam en het NPO lidnummer!

**NIEUW**

Nieuw is dat we GRATIS attractie prijzen vervliegen per vlucht verdeeld over
de uitslag, per vlucht kan er per deelnemer maar één prijs worden gewonnen,
de eerstvolgende wint dan deze gratis prijs. De GRATIS prijzen zijn te winnen
afhankelijk van het aantal duiven op de vlucht en worden verdeeld middels een
eerlijke sleutel. De gewonnen prijzen worden uitgereikt op de kampioenenhuldiging, niet afgehaalde prijzen vervallen aan het samenspel.
Algemene regels:
Principiële liefhebbers op Nat./ Sec. vluchten. Kampioenschap
zaterdag vluchten.
Principiële liefhebbers behouden (in het geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen
in de stand over de zaterdagvluchten van dit kampioenschap. Een liefhebber
geeft echter aan het begin van het seizoen op of hij al dan niet principieel is.
Dit moet hij doen bij de vereniging waar hij lid is deze geeft dit door aan de
leden -administrateur van de Afdeling, welke dit verwerkt in het leden bestand
en door geeft aan de rekenaar. Eénmaal aangegeven met de eerste vlucht is dit
leidend voor het seizoen, wijziging halverwege is niet mogelijk.
Voor de NIC gelden de volgende voorwaarden; fouten, zoals niet ingevoerde
liefhebbers, en het niet of te laat insturen van de bescheiden naar Compuclub,
kunnen gevolgen voor die liefhebber(s) hebben van het niet op nemen in de
uitslag. Liefhebbers het is uw verantwoording, bespreek met de centrumleider
dat niveau 8 is ingevuld, om teleurstelling te voorkomen. Een dringend verzoek
is, dat de gegevens van alle deelnemers, (dus ook deelnemers van buiten het
NIC) die daar ingekorfd hebben deze in één UDP van het NIC te versturen naar
Compuclub. De bescheiden van alle 13 vluchten van het SNZH Niveau 8, binnen 24 uur per UDP te versturen naar Compuclub.
De uitslagen worden gratis geplaatst op onze site: www.SNZH.NL
* Voor de ZLU vluchten geld de neutralisatie regeling die ook door de ZLU
wordt aangehouden.
* Voor de NPO vluchten geld de neutralisatietijden regeling volgens het NPO
reglement.
De inleg is €.0,20 per duif, uitslag is niet verplicht en staan GRATIS op de
website www.SNZH.NL indien men toch een uitslag wenst zijn de kosten á
€.2,75, er is geen mogelijkheid om te poulen.
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Feestmiddag/avond wordt georganiseerd op zaterdag 17 januari 2015,
iedereen is welkom.
Liefhebbers van Noord & Zuid Holland, alle reden om met dit prachtige Sector2
/ interprovinciale spel mee te doen!
Een prettig vliegseizoen 2014 wordt u toegewenst door de commissie SNZH.
Uw Bestuur

FONDUNIE 2000.
Vliegprogramma 2014
20/06
27/06
04/07
11/07
18/07
25/07
01/08

PAU
Bordeaux
Barcelona
St.Vincent
Marseille
Narbonne
Perpignan

Alle duivenliefhebbers van de afdelingen 6 t/m 11 kunnen deelnemen aan de
Fondunie – vluchten.
U kunt inkorven bij de bekende ZLU/Internationale Inkorfcentra. Daar beschikt
men ook over de Fondunie - poulebrieven. (kruisjes – systeem)
Op elke wedstrijd worden 5 gegarandeerde hoofdprijzen vervlogen.
Bezoek onze website voor de spelregels.(www.fondunie2000.nl)
U gebruikt de website ook voor het melden van uw duiven. U ziet dan onmiddellijk na de melding de klassering van uw duif tussen de tot dat moment
gemelde duiven.
De feestavond 2014 is gepland op zaterdag 1 november van
19.30 tot 00.30 uur in Hotel Overbosch te Garderen.
Wij wensen U een plezierig en succesvol vliegseizoen.
Het Bestuur van Fondunie 2000.
Henk Wegh (voorzitter) 0573-471348 e-mail: wegh@planet.nl
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Druk & Print
drukkerijelta.nl
• De kleurspecialist in grote en kleine oplagen
• Wij drukken en printen o.a. flyers, folders, brochures, briefpapier,
visitekaartjes, posters etc.
• Eigen ontwerpstudio
• Snelle levering door eigen machinepark
• Voordelig in druk & print
O N T W E R P, D R U K W E R K & P R I N T E N
Drukkerij Elta IJmuiden
www.drukkerijelta.nl

Trompstraat 1-5
1971 AA IJmuiden

T
E

0255 51 11 91
info@elta.nl

STICHTING MARATHON NOORD
Ongetwijfeld heeft u als lid van afdeling 6 gehoord over bovenstaande
Stichting. SMN bestaat meer dan 35 jaar en voldoet al jaren aan de
verwachtingen van de grote fond liefhebbers. Door een verruimde
grensindeling kunnen van afdeling 6 nu alle leden meespelen. Alles
hierover kunt u lezen op onze website www.marathonnoord.nl en in de
duivenbladen de komende tijd.
Om u een kleine indicatie te geven het volgende: er zijn twee competities n.l. een ochtend- en een middaglossing. Voor de eerste tellen de
vluchten Barcelona, Marseille en Perpignan (nationale ZLU-vluchten) en
voor de middaglossing zijn dat St.Vincent, Albi en Cahors.
De bovenste twee duiven van uw inkorflijst tellen hiervoor (2 getekenden). U hoeft dus niet een extra lijst te maken of in te vullen. De inleg
is 20 euro per competitie. U moet eerst aan de middaglossing meedoen
(basisspel) alvorens u kunt deelnemen aan de ochtendlossingsvluchten.
Uit de nationale uitslag per vlucht van sector 2, 3 en 4 wordt de Marathon Noord lijst middaglossing samengesteld. Uit de nationale uitslag
van de ZLU wordt de lijst van deze competitie gehaald. Puntentelling
zie op onze website www.marathonnoord.nl
Wacht niet te lang met inschrijven. De sluitingstermijn is 31 mei a.s.
Na die tijd nemen we geen deelnemers meer aan, want het boekje ligt
7 juni bij u op de deurmat.
Uw kunt u ook rechtstreeks inschrijven via onze site.
Vlug de éénmalige machtiging invullen en opsturen en ook u bent verzekerd van deelname en misschien het winnen van al die prijzen!!
Hebt u problemen met de inschrijving neem dan contact op met onze
penningmeester via email: penningmeester@marathonnoord.nl
NB.: Het verschuldigde bedrag wordt beginjuni van uw rekening afgeschreven. Dus hierover s.v.p. niet meer bellen.
In het weekend voor de eerste inkorving (St.Vincent) krijgt elke deelnemer een deelnemersboekje met daarin alle deelnemers vermeld en
waarin tevens prijzen en andere wetenswaardigheden staan.
Onze feestmiddag is gepland op zaterdag 25 oktober. Noteer vast de
datum !
Mocht u interesse hebben om ook eens uw krachten te meten met het
grote fondmetier in Nederland, dan kunt u contact opnemen met een
van de bestuursleden Maak hiervoor gebruik van de contactpagina:
http://www.marathonnoord.nl/default.asp?ContentId=2742
Bestuur Stichting Marathon Noord
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SMIT SPORT
TROFEEEN
OOSTZIJDE 94
1502 BK ZAANDAM
TEL. 075 - 631 23 13

verzorgen:
Hotel Café Restaurant ‘De Wij
Prins’

Hotel Café Restaurant ‘De Prins’ 
Feestavonden
Kerkbuurt
31
Kerkbuurt
31

Recepties 
1551 AB Westzaan

High tea 
1551 AB Westzaan
Tel : 075-6281972

Overnachtingen

Tel : 075-6281972

Email: info@deprins-westzaan.nl
Website: www.deprins-westzaan.nl

Email: info@deprins-westzaan.nl
Website: www.deprins-westzaan.nl



Wij verzorgen:
Feestavonden


Diners en buffetten

Recepties
A la carte
High
Dinerbonnen
tea


Zakelijke bijeenkomsten
Overnachtingen 

D
A
D
Z

Nat. Inkorfcentra

Egmond aan den Hoef T: 072 506 2129 www.bouwbedrijfdegroot.nl

