
C.C. Mark & Vlietstreek                                      Besluitenlijst 2013 
 
1: Het dagelijks bestuur van het samenspel bestaat uit: 
     Voorzitter: Dhr.J. Schoonen 
                                Hellegatsestraat 5  4727  ST  Moerstaten. Tel:0165-300841. 
   E-mail: jpmschoonen@home.nl   
    Secretaris:  Dhr.R.Mangelaars 
   Roosendaalseweg 67 4756 AA Kruisland.Tel:0167-532887. 
      E-mail: fammangelaars@home.nl 
    Penningmeester: Dhr.P.Vriens 

Groene Kruisstraat 88 4771 EL Dinteloord.Tel:0167-523990. 
E-mail:sonjavriens@hetnet.nl 

    Overige bestuursleden: Dhr.A.Bogers  Antoniusplein 7 
4664 BK  Lepelstraat. Tel:0164-684100. 
Dhr. C. v/d Enden   Kladde 30 
4664  TC  Lepelstraat. Tel:0164-685509. 
E-mail: keesenden@planet.nl  
Dhr. B.Bosman  Boomdijk 10 
4651 VK  Steenbergen. Tel:0167-538200. 
Dhr. C. Damen  van Glymestraat  26 
4651 LM  Steenbergen. Tel:0167-565721. 
Dhr. K. Cools  Hogendijk 3 
4681 RL  Nieuw Vossemeer. Tel:0167-502592. 
 
    

2: Alle duiven staan automatisch en gratis in concours. 
3: Als men 1 of meerdere duiven poult, is men verplicht voor alle duiven die men  
     inkorft 5 euro ct. inleg per duif te betalen. 
    Pouleschema staat vermeld op de Besluitenlijst en op de website. 
4: De eigen bijdrage per NPO-lid aan de CC is €3,= per jaar, m.u.v. de jeugdleden. 
5: De inkorfgegevens dienen voor 24.00 uur binnen te zijn bij Compuclub. 
    (net als vorig jaar) 
    De wedvluchtgegevens dienen zo snel mogelijk na het lichten van de klokken  
    doorgestuurd te worden naar Compuclub. 
6: De verenigingen dienen zelf zorg te dragen voor de juistheid van de inkorf- en  
    vluchtgegevens ! 
    Bij eventuele reclame mag de liefhebber digitaal of telefonisch reclameren bij de  
    contactpersoon mevr. Elisa Vriens tot woensdagavond 19.00 uur.   
7: Kampioenschappen:Onaangewezen:de 1e uit de klok. 
                                        Aangewezen:1 v/d bovenste 3 van inkorfstaat of poulebrief. 
    Dit is voor 3 jaar aangenomen.(m.i.v. 2011) 
    Het kampioenschap van elke discipline is onaangewezen apart en aangewezen 
    apart.Totaal generaal hok onaangewezen apart, en totaal generaal hok 
    aangewezen apart. Generaal hok totaal is on-en aangewezen bij elkaar. 
    Duifkampioenschappen: generaal duif oud, generaal duif jong , en  
    generaal duif over alle vluchten. 
    Honorering kampioenen : de eerste 5 van elke discipline aan- en onaangewezen 
    + 1e asduif per categorie worden gehonoreerd. 
    De 1e prijswinnaar van iedere wedvlucht wordt gehonoreerd met een diploma. 
 

mailto:keesenden@planet.nl


    Kampioenschappen en diploma’s dienen persoonlijk afgehaald te worden. 
    Indien men is verhinderd en zich schriftelijk afmeld, dan kan iemand anders u  
    kampioenschap meenemen, anders vervallen deze terug aan de CC. 
8: Bij lossing van de duiven in een andere categorie dan op het vliegprogramma ver- 
    meld(bv: midfond wordt vitesse)dan worden er geen kampioenschapspunten 
    toegekend. Concours gaat wel door. 
    Dit geldt ook als er landelijk een elektronisch systeem uitvalt. 
9: Concours vervalt indien de duiven terug komen naar een lossingsplaats die korter  
    is dan de kortste afstand vermeld op het vliegprogramma. (Nijvel)     
10: Gratis prijzen:            
       De gratis prijs valt op de helft van het aantal prijzen. 
       Met een oneven aantal prijzen valt de gratis prijs op de helft + 1.  
       De gratis prijzen worden vervlogen op de 3e vlucht van elke discipline. 
       Komt de vlucht te vervallen waar een gratis prijs te winnen is,dan  
       vervalt ook de gratis prijs. 
       De gewonnen gratis prijzen worden uitgereikt op de feestavond.  
       Indien deze niet worden afgehaald (behoudens een schriftelijke afmelding)  
       worden ze verloot. 
 
       Acttractie vluchten op Creil (11 mei) en op Quivrain jonge duiven (13 juli) 
       Op deze 2 vluchten worden elk 4 gratis prijzen vervlogen, t.w.v.± 25 €. 
       Er is geen inleg. Elke liefhebber kan maar 1 gratis prijs per vlucht winnen. 
       De plaatsen op de uitslaglijst (evt.+1) waar de prijzen op komen te vallen wordt 2  
       weken voor aanvang van de vlucht bekend gemaakt. 
11: Jeugdconcoursen: Hiervoor geldt het volgende: 
       Het Brabant 2000 jeugd commissie reglement wordt aangehouden. 
       De vlieglijst met duiven waarmee men gaat spelen inleveren vóór aanvang  
       van de vluchten bij de contactpersoon van de CC.  
       Dit geldt zowel voor de oude als voor de jonge duiven.  
       Elk jeugdlid die deelneemt heeft een eigen verenigingslidnummer. 
       Men dient een poulebrief in te vullen als je andere getekende duiven wilt  
       zetten. Als er geen verschil inzit,dan is een kopie van de inkorfstaat voldoende. 
 
       De jeugdconcoursen van Brabant 2000 houden we voor de CC aan. 
       Op elke vlucht is er voor ieder jeugdlid 1 gratis prijs te winnen. 
       Van de jeugdconcoursen komt er een aparte uitslaglijst. 
       De uitslag wordt ook op de website vermeld. 
       De eerste 3 hokkampioenen en de eerste 3 duifkampioenen worden ook 
       gehonoreerd met een kampioenschap. 
       Dit is het totaal van alle vluchten; aan- en onaangewezen bij elkaar. 
       De 1e prijswinnaar van elke wedvlucht wordt gehonoreerd met een diploma. 
       Alle deelnemende jeugdleden krijgen een beker. 
12: Eventuele nakomende informatie wordt vermeld op de uitslaglijst, of is te lezen  
      op de website. 
      De site is: www.ccmarkenvlietstreek.duivenlokaal.nl/  
      De uitslaglijst wordt zo spoedig mogelijk op de website vermeld.  
       
Vastgestelde data: CC najaarsvergadering: maandag 28 oktober 2013. 
                                  CC kampioenenhuldiging: zaterdag 14 december 2013. 
             

http://www.ccmarkenvlietstreek.duivenlokaal.nl/


 
    
 
 

Nr. Poules Centen Inleg   

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 

1:100 

25 Inleg 25 cent 

per duif 

Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering van 25 euro 

16 Sp3 

1:100 

50 Inleg 50 cent 

per duif 

Alle duiven mogen 

worden gezet 

Uitkering van 50 euro 

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 

24 Pechpoul 10 Inleg 10 cent 

per duif 

Alle duiven mogen 

worden gezet 

1 uitkering, op de laatste 

prijsduif 

25 Inleg 5 Inleg 5 cent 

per duif 

Indien gepould, alle 

gezette duiven 

Geen uitkering 

 

 



 
 
      

  
 
 
 
  


