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Informatieboek Samenspel Gouwe & IJssel seizoen 2020

Geachte leden,

Voor u ligt het informatieboek 2020 van Samenspel Gouwe & IJssel.
Ten opzichte van het vorige jaar is er veel veranderd, 3 nieuwe bestuursleden en de opzet van de
kampioenschappen. De kampioenschappen zijn uitgebreid en beide rayons worden ook uitgebreid
beloond. Helaas door een verkort vergaderschema en om alles te regelen zijn ook een aantal spellen
vervallen.
Ik wens u een sportief en succesvol seizoen toe. Hopelijk een jaar zonder al te veel codes rood.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur samenspel Gouwe en IJssel
A.S. van den Heuvel
voorzitter

Bestuur
Voorzitter:

A.S. van den Heuvel
Kattendijk 121
2831 AC Gouderak
Tel. 06-53792224
e-mail: as.vdheuvel@12move.nl

Secretaris:

W.H.L. Blaak
IJsselwaard 22
2904 SP Capelle a/d IJssel
Tel. 06-34564501
e-mail: W.Blaak@outlook.com

Penningmeester:

B. Jansen
Lekdijk west 27
2861 ER Bergambacht
Tel. 0182-350296 / 06-51387837
e-mail: bjansen@planet.nl

Bestuurslid:

A. Mourik
Rijnstraat 44
2931 XV Krimpen a.d. Lek
Tel. 0180-522319
e-mail: andre.co@planet.nl

Bestuurslid:

H.C. Spiering
Onder de Waal 44
2931AS Krimpen a.d. Lek
Tel: 0180-518691
e-mail: h.spiering@chello.nl

Bestuurslid:

C. Broekhuisen
Onder de Boompjes 76
2802 AW Gouda
Tel: 06-15483347
e-mail: jasmijnceesbroekhuisen@gmail.com

Bestuurslid:

Vacant

Rayons en secretariaten Samenspel Gouwe & IJssel
Het samenspel heeft 11 verenigingen, ingedeeld in 2 rayons, namelijk rayon A en rayon B

Rayon A:
Vernr.

Naam vereniging

Telefoonnummer
verenigingslokaal

Secretaris

1607

P.V de Snelvlieger
Capelle a.d. IJssel

tel. 010-4505420

T. van Zwienen
tel. 010-4511441

1615

P.V. Op Eigen Wieken
Krimpen a.d. IJssel

tel. 0180-521252

M. de Groot
tel. 0180-329020

1616

P.V. de Snelpost
Krimpen a.d. IJssel

tel. 0180-550763

L. Boers
tel. 0180-514197

1617

P.V. de Vriendschap
Krimpen a.d. IJssel

tel. 0180-517153

G. Keesmaat
tel. 0180-510283

1741

P.V. de Reisduif
Krimpen a.d. Lek

tel. 0180-519030

H. den Butter
tel. 0180-550283

1746

P.V. de Postduif
Lekkerkerk

tel. 0180-665114

R. Ros
tel. 0180-661436

1714

P.V. de Snelvlucht
Bodegraven

tel. 06-39053787

A. van Rijn
tel. 06-23148804

1730

P.V. de Vriendschap
Gouda

tel. 0182-528434

H. Blok
tel. 0182-526177

1732

P.V. ’t Centrum
Gouda

tel. 0182-510810

C. Vos
tel. 0182-510000

1734

P.V. de Witpen
Gouderak

J. Mourik
tel. 0182-373359

1749

P.V. de Gevleugelde Vrienden
Moordrecht

A. Heikoop
tel. 06-30843173

Rayon B:

Betalingen
Het rekeningnummer van het samenspel is 50 20 38 551 t.n.v. samenspel Gouwe & IJssel. Voor
vragen op het financiële vlak kunt u zich wenden tot onze penningmeester, de heer
B. Jansen. Deze rekening heeft betrekking op rechtstreekse betalingen aan ons samenspel, als inleg
8-daagse, en eventuele andere rechtstreekse betalingen aan ons samenspel. Verenigingen wordt
verzocht alleen de rekeningen te betalen die u door de penningmeester worden toegezonden.

Inkorfgegevens
Na inkorving dient een deelnamebestand te worden gezonden naar de compuclub. Dit
deelnamebestand dient zo spoedig mogelijk na het inkorven te worden ingestuurd.
De inkorfbescheiden moeten worden uitgeprint. Voor liefhebbers die niet elektronisch constateren
geldt dat gebruik dient te worden gemaakt van de door de afdeling uitgegeven inkorf / poulestaat.
Ook deze duiven dienen allemaal te worden opgegeven in het elektronische deelnamebestand. De
inkorfbescheiden dienen in combinatie met de afslaggegevens te worden ingeleverd in een PDF-file.
Voor nationale concoursen dient gehandeld te worden conform de voorschriften voor de nationale
concoursen.

Afslaggegevens
De uitslaggegevens (het UDP-bestand) dient zo snel mogelijk per e-mail te worden aangeleverd bij
de Compuclub.

Digitaal aanleveren wedvluchtbescheiden
U kunt de gescande Inkorf- en Afslaggevens digitaal in PDF formaat aanleveren.
Voor rayon A kan dit op : vbrayona@xs4all.nl
Voor rayon B kan dit op : vbrayonb@xs4all.nl

Rekenaar
De rekenaar voor ons samenspel is: Compuclub, Markt 5, 7071 AZ Silvolde

Uitslagen
Publicatie van uitslagen uitsluitend op internet. Deze kunt u zoals gebruikelijk vinden op
www.afdeling5.nl en op www.compuclub.nl .
Voor eventuele reclames op de uitslag kunt u contact opnemen met:
A.S. van den Heuvel 06-53792224
B. Jansen
06-51387837
Indien de reclame gegrond is dan zullen deze personen het verder afhandelen met de Compuclub

Concoursleiding
Concoursleider: A.S. van den Heuvel tel. 06-53792224
Reserve concoursleider: B. Jansen tel. 0182-350296 / 06-51387837

Bij samenspelconcoursen en NPO vluchten hoeft niet te worden gemeld. Bij extreem vroege duiven
of calamiteiten kunt u contact opnemen met de concoursleiding.
Voor nationale concoursen geldt het reglement betreffende melden nationale concoursen.

Principiële leden
Principiële leden (“P” leden) dienen voor aanvang van het seizoen aan te geven dat zij niet op
zondag deelnemen, dit geldt dan voor het hele seizoen. Opgeven van “P” leden via mail per
vereniging door de secretaris.
Principiële leden behouden (in geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen in de stand
over de zaterdagvluchten.
Deze regeling wordt ook toegepast bij het compenseren van leden wiens duiven ontsnappen of niet
worden gelost en dus niet kunnen deelnemen aan het concours.
Liefhebbers die lid zijn van een principiële vereniging, maar die wel op zondag concoursen, dienen
bij zondag vluchten hun klok voor het uitslaan aan te bieden bij een zustervereniging.

Vluchten die terugkomen naar een kortere afstand:
Om een uitslag te maken / concours te houden moet het minimaal een vlucht uit België zijn.
De losplaats Meer is een Nederlandse losplaats.

Vitesse , jonge duiven Vitesse en Natour
Voor de Vitesse , jonge duiven Vitesse en Natour geldt dat deze gewoon telt voor de betreffende
discipline, generaal Vitesse en Generaal Keizer.
Midfond en jonge Duiven Midfond
Voor de Midfond en jonge duiven Midfond geldt dat als deze terugkomt naar een Vitesse-afstand
(Peronne en korter) deze niet telt voor de Midfond, niet telt voor jonge duiven Midfond en niet telt
voor Generaal Fond.
Voor beide disciplines telt deze vlucht wel voor het Generaal Keizer.
Dagfond
Van een dagfondvlucht die losgaat op een andere losplaats in Frankrijk korter bij dan Fontenay Sur
Eure wordt een uitslag gemaakt, deze vlucht telt niet voor de discipline dagfond maar wel voor het
kampioenschap Generaal Fond. Bij een lossing in België telt de vlucht ook niet voor het Generaal
Fond maar wordt er wel een uitslag gemaakt
Overnachtfond
Van een overnachtfondvlucht die losgaat op een kortere afstand dan Ruffec wordt geen uitslag
gemaakt. Deze vlucht telt niet voor de discipline overnachtfond.
Daar waar het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Kampioenschappen 2020
Voor het berekenen van de kampioenschappen worden de eerste 30 getekende duiven van de
inkorfstaat geteld.
Dit geldt voor alle disciplines en de berekening van alle kampioenschappen.
De prijsverhouding op alle vluchten is 1 op 4.
Er worden twee uitslagen gemaakt en gepubliceerd.
Een samenspel 30 max uitslag tellend voor alle kampioenschappen met uitzondering van de
duifkampioenschappen, deze samenspeluitslag (max 30) zal worden gepubliceerd op
www.compuclub.nl
Een samenspel totaal uitslag waar alle ingezette duiven in het samenspel voor tellen. Deze samenspel
totaal uitslag zal worden gepubliceerd op www.afdeling5.nl
Vanaf 2017 worden de duifkampioenschappen berekend uit de algehele uitslag en niet meer uit de
“geschoonde” uitslag van de eerste 30 getekenden.
Voor berekening van alle overige kampioenschappen tellen de eerste 30 getekenden van de
inkorfstaat.

Kampioenschappen Rayon A en B – berekend uit de rayonpunten samenspel
Discipline:
Vitesse

- 5 kampioenschappen aan- en onaangewezen

Midfond

- 5 kampioenschappen aan- en onaangewezen

Dagfond

- 5 kampioenschappen aan- en onaangewezen

Jong Vitesse

- 5 kampioenschappen aan- en onaangewezen

Jong Midfond

- 5 kampioenschappen aan- en onaangewezen

Natour

- 5 kampioenschappen aan- en oonaagewezen

Generaal (totaal)

- 10 kampioenschappen aan- en onaangewezen

Duifkampioen Rayon A en B – berekend uit de rayonpunten samenspel
Duifkampioen oud

- alle vluchten (Vitesse+midfond+dagfond+natour)

Duifkampioen jong

- alle jonge duivenvluchten (Jong vitesse + Jong midfond)

Kampioenschappen Samenspel - berekend uit de samenspelpunten
Discipline:
Generaal (oud + jong)

- 10 kampioenschappen aan- en onaangewezen

(Vitesse+midfond+dafond+jonge vitesse+jonge midfond+natour)
Generaal (jong)

- 10 kampioenschappen aan- en onaangewezen

(Vitesse jong+midfond jong)
Duifkampioen Samenspel – berekend uit de samenspelpunten.
Duifkampioen oud

- alle vluchten (Vitesse+midfond+dagfond+natour)

Duifkampioen jong

- alle jonge duivenvluchten (Jong vitesse + Jong midfond)

Generaal Kampioenschap overnachtfond, aangewezen en onaangewezen
5 kampioenschappen berekend uit de samenspelpunten.

Puntentelling
De puntentelling begint bij alle vluchten met 2000 punten. Voor het onaangewezen kampioenschap
is het puntensysteem 1 op 10, waarbij alle duiven evenredig worden meegeteld, met een minimum
van 10. Bijvoorbeeld: een liefhebber heeft 15 duiven mee en wint met zijn/haar eerste 2 duiven de
eerste prijs (2000 punten) en prijs halverwege de uitslag (1000 punten). Dit levert op: 2000 + 50%
van 1000 = 2500 punten, gedeeld door 1,5 is 1667 punten.
Voor het aangewezen kampioenschap tellen de eerste 2 duiven van de bovenste 3 duiven van de
(elektronische) inkorfstaat.

Kampioenenhuldiging en prijsuitreiking
Deze zal worden gehouden op zaterdag
4. Opmerkingen m.b.t. inkorfprogramma
Dagfond wordt beperkt opgehaald bij de regionale inkorfcentra. Voor de inkorfcentra zie
www.afdeling5.nl. Het is niet toegestaan zelfstandig in te korven en de duiven aan te leveren.
De ophaalroute en losplaatsen voor de africhtingen jonge duiven op dinsdag worden t.z.t. bekend
gemaakt. Op de jonge duivenvluchten die tellen voor jong midfond mogen geen oude duiven
worden ingekorfd.

VLIEGPROGRAMMA
2020
inmanden Lossing

C

Dicipline

Code

1 Hazeldonk / Roosendaal

africhting

29‐mei 30‐mei

2 Ysselsteyn

africhting

3 Niegnies / Quievrain

africhting

12‐jun 13‐jun

4 Peronne

Vitesse

Rayon a + b Generaal

V 24

18‐jun 20‐jun

5 Pt.Maxcence

Midfond

Rayon a + b Generaal

M 25

25‐jun 27‐jun

6 Pontoise

Midfond

Rayon a + b Generaal

M 26

26‐jun 27‐jun

7 Roosendaal

africhting

2‐jul 04‐jul

8 Blois

Dag‐Fond

Rayon a + b Generaal

E 27

3‐jul 04‐jul

9 Peronne

Vitesse

Rayon a + b Generaal

V 27

10 Fontenay Sur Eure

Midfond

Rayon a + b Generaal

M 28

10‐jul 11‐jul

11 Duffel

Jong

Rayon a + b Generaal

J 28

14‐jul 17‐jul

12 St.Vincent

Overnacht

overnacht

A 29

16‐jul 18‐jul

13 Vierzon

Dag‐Fond

Rayon a + b Generaal

E 29

17‐jul 18‐jul

14 Lennik

Vit/Jong

Rayon a + b Generaal

C 29 V29‐J29

21‐jul 24‐jul

15 Bordeaux

Overnacht

overnacht

A 30

23‐jul 25‐jul

16 Pontoise

Midfond

Rayon a + b Generaal

M 30

24‐jul 25‐jul

17 Quievrain

Jong

Rayon a + b Generaal

J 30

30‐jul 01‐aug

18 Issoudun

Dag‐Fond

Rayon a + b Generaal

E 31

31‐jul 01‐aug

19 Quievrain

Vit/Jong

Rayon a + b Generaal

C 31 V31‐J31

4‐aug 07‐aug

20 Dax

Overnacht

overnacht

A 32

6‐aug 08‐aug

21 Pt.Maxcence

Midfond

Rayon a + b Generaal

M 32

7‐aug 08‐aug

22 Peronne

Jong

Rayon a + b Generaal

J 32

11‐aug 14‐aug

23 Bergerac

Overnacht

overnacht

A 33

13‐aug 15‐aug

24 Chateauroux

Dag‐Fond

Rayon a + b Generaal

E 33

14‐aug 15‐aug

25 Peronne

Vit/Jong

Rayon a + b Generaal

C 33 V33‐J33

20‐aug 22‐aug

26 Pont st Maxence

jong

Rayon a + b Generaal

J 34

21‐aug 22‐aug

27 Duffel

Navlucht

Rayon a + b Generaal

N 34

26‐aug 29‐aug

28 Blois

Dag‐Fond

Rayon a + b Generaal

E 35

27‐aug 29‐aug

29 Pont st Maxence

Jongen

Rayon a + b Generaal

J 35

28‐aug 29‐aug

30 Lennik

Navlucht

Rayon a + b Generaal

N 35

3‐sep 05‐sep

31 Fontenay Sur Eure

Jongen

Rayon a + b Generaal

J 36

4‐sep 05‐sep

32 Quievrain

Navlucht

Rayon a + b Generaal

N 36

33 Pont st Maxence

Jongen

Rayon a + b Generaal

J 37

9‐jul 11‐jul

C

Nr. Wedvlucht

22‐mei 23‐mei
5‐jun 06‐jun
V

AFDELING.5

10‐sep 12‐sep

T 26

overnacht

overnacht

overnacht

overnacht

11‐sep 12‐sep

34 Peronne

Navlucht

Rayon a + b Generaal

N 37

