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Beste sportvrienden en vriendinnen 

 
Voor u ligt het informatieboek voor 2018 van het nieuw gevormde “Samenspel 
Westland”. In dit infoboek vindt u de benodigde informatie over praktische zaken, die 
zich in een Samenspel voordoen. Daarom leest u in dit infoboek over onderwerpen met 
betrekking tot de organisatie, de structuur en de aanspreekpunten van ons Samenspel, 
maar ook over de onderlinge afspraken, gemaakt tussen de deelnemers, de 
verenigingen van ons Samenspel. In dit boekje wordt er aandacht besteed aan het 
vluchtprogramma, de kampioenschappen, de prijzen, etc. Echter, wat misschien nog 
belangrijker is, zijn de richtlijnen en procedures, m.b.t. de inkorf-, klok- en 
vluchtbescheiden, en de verzending daarvan. Wij raden u aan ook deze onderwerpen 
goed door te nemen en na te leven. Uiteraard zullen er zich ook zaken voordoen die 
niet nadrukkelijk in dit boekje zijn opgenomen. Maar met gezond verstand en 
wederzijds begrip, moet het mogelijk zijn om tot een oplossing te komen. Hebt u na het 
lezen van dit boekje nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de 
afgevaardigde uit uw vereniging of een bestuurslid van het Samenspel.  Ook ons 
Samenspel heeft een website waar u informatie kunt vinden. 
http://www.samenspelwestland.nl 
 
Wij, het bestuur, van het “Samenspel Westland” wensen u een gezond en sportief 
vliegseizoen toe! 

 
Voorzitter  Leo van Rijn  
    Hofzichtlaan 7  
    2678 NC De Lier  
    Tel: 06-13335419 
    E-mail: voorzitter@samenspelwestland.nl 
    
Secretaris  A. Zwinkels 
    Albert Schweitzerlaan 3 
    2694 AM 's-Gravenzande  
    Tel: 0174-417053 
    E-mail: secretaris@samenspelwestland.nl 
 
Penningmeester  S. van Ruijven 
    Kluiskade 2 
    3155 BH Maasland 
    Tel: 06-81647381 

E-mail: penningmeester@samenspelwestland.nl 
 

                Commissaris  J. Boon 
   Groeneweg 120 

2691 MP ‘s-Gravenzande 
                                                                Tel: 0174-626588                                                                        
                                                                E-mail: commissaris1@samenspelwestland.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
          
 



Samenspel Westland bestaat uit de volgende verenigingen 
 

1501 Tot Ieders Genoegen  ’s-Gravenzande 
1502 Hoogvliegers   De Lier 
1517   De Combinatie                      Den Haag 
1532 Steeds Sneller   Monster 
1534 De Gevleugelde Vrienden Poeldijk 
1536   De Eendracht                        Maasdijk 
1539  De Reisduif     Naaldwijk 
1540  De Vredesduif   Maasland 
1553   De Heul                                       Kwintsheul 
1554   Samen Sterk             Wateringen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Vliegprogramma	2018	
 

 

 
 
Africhtings programma Africhtingen bij voldoende deelname in de week BE/FR Dinsdag/Woensdag 

 
 
 



SECRETARIATEN 
 
Hierbij een overzicht van de secretariaten:  
 
1501 Tot ieders genoegen  ’s- Gravenzande  A. Zwinkels 
       Albert Schweitzerlaan 3 
       2694 AM's-Gravenzande 
              0174-417053    
       Email:a.zwinkels@kpnplanet.nl 
 

1502 Hoogvliegers De Lier    Corine Boekesteijn  
        
       De Lier 
       06-10414154    
       corine.boekestijn@caiway.nl 
 
1517 De Combinatie Den Haag    G. Simonis 
       Jul. Stolberglaan 305 
       ?2595 CR Den Haag 
       ?070-3825856 
       gehad.simonis@cushwake.com 
 
1532 Steeds Sneller Monster    P v/d Berg 
       Hazelaarsplein 1 
       2681 TE Monster 
       06-11474750    
       Email: scha_du@hotmail.com 

 
1534 De Gevleugelde Vrienden Poeldijk   B. Meurs 
       Rozemarijn 19 
       2681 ET    Monster 

     06-28624703  
     mail:barrymeurs@hotmail.com 
 

1536 Eendracht  Maasdijk    G. v.d. Ende 
       ’s-Gravenzandseweg47 
       2671 JK Naaldwijk  
       0174-624528 
       gernet@caiway.nl 
 
1539 De Reisduif Naaldwijk    Paul van Dorp 
        Duifpolder 6 
        3155 CA Maasland 
        010-5916104 
        Email: vandorp6@caiway.nl 
  
1540 De Vredesduif Maasland S. van Ruyven                         

Kluiskade 3 
          3155 BH Maasland  
          Tel: 010 5925988 
       Email: svruyven@kabelfoon.nl 

 
1553  De Heul, Kwintsheul       Oscar Toet   
       Heulweg 102 
       ?2295 KJ Kwintsheul 
       0174-297499 
       Email: Oscartoet@kabelfoon.nl 
 
 
1554 Samen Sterk Wateringen    H.M. de Raaf 
       Kerklaan 61 
       2291 CE Wateringen 
       0174-294417    
       Email:jderaaf@planet.nl 



RINGEN ADMINISTRATEURS  
 
1501 Tot Ieders Genoegen  ’s-Gravenzande     A. v.d. Burg             0174-417374 
 
1502 Hoogvliegers De Lier      C. Koene                 0174-512143 
 
1517 De Combinatie Den haag     B.W. Mattheijer        06-48380739 
 
1532 Steeds Sneller Monster    E.  Kuivenhoven  06-13160219 
 
1534 De Gevleugelde Vrienden Poeldijk     A.P.M. Broch           0174-245137 
 
1536 Eendracht  Maasdijk     G. van der Ende       0174-624528 
 
1539 De Reisduif Naaldwijk      A. Bransen Jr           06-12592573  
 
1540 De Vredesduif Maasland    H.J. Jordaan   06 46175179 
 
1553 De Heul Kwintsheul               W. van Zeijl              0174-294508 
 
1554 Samen Sterk Wateringen    R. Kok                 0174-296179    
 

 
 
 

Formulier Splijtleden 2018  Afd. 5 
Ver.Lidnr  Lid in:  Naam  Woonplaats  Samenspeluitslag waarin lid 

geplaatst wordt 

1503‐0658  MHW  M. Koenen  De Lier  Westland 

1507‐1011  LE  Luna Stadhouder  Den Haag  Westland 

1507‐1305  LE  P.F. Bronkhorst  Den Haag  Westland 

1507‐1160  LE  À.J.A. ten Tije  Voorburg  Westland 

1507‐1208  LE  J. Smits  Voorburg  Westland 

1507‐0539  LE  M.A.M. v.d. Donck  Voorburg  Westland 

1507‐9001  LE  E & N. de Vroome  Den Haag  Westland 

1507‐1101  LE  F. Eycken  Den Haag  Westland 

 
 
Splijtleden dienen er zelf zorg voor te dragen dat de inkorfbescheiden wekelijks bij Dhr. S. 
van Ruyven  worden ingeleverd. Bescheiden mogen ook ingescand worden tot één PDF 
formulier en worden gemaild. 
 
S. van Ruyven 
Kluiskade 2 
3155 BH Maasland 
06-81647381 
penningmeester@samenspelwestland.nl 
 
 

 
 
 
 



NATIONALE INKORFCENTRA 
1539  Reisduif Naaldwijk 

Hoge Bomen 1 
2671 NZ  Naaldwijk 
Centrum leider: Mevr. T. van  Dijk 
Telefoon 0174-624965 
Nationaal A, Sector en Z.L.U. vluchten. 

 
1553  De Heul Kwintsheul 

De Raaphorst 3b 
2295 NX Kwintsheul 
Centrumleider: Oscar Toet 
Telefoon 06-24888556 
Dagfond vluchten 

 
1502  Hoogvliegers De Lier 

Sportlaan 22 
De Lier 
Centrumleider: Cor van ‘t Wout 
Telefoon: niet 
Dagfond vluchten 

 
1534  De Gevleugelde Vrienden Poeldijk 

De Poel 60 
2685 LT Poeldijk 
Telefoon 06-55703057 
Centrumleider: Ronald van Zijl 
Telefoon: 06-55703057 
ronaldvanzijl@icloud.com 
Dagfond vluchten 
 

1536  Eendracht Maasdijk 
Lange Kruisweg (achter voetbalvelden) 
Maasdijk 
Centrum leider: Jaap Boon 
Telefoon 0174-626588 
Dagfond, Nationaal A, Sector en Z.L.U. vluchten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ophaaltijden vervoer 2018 
 
Route 10  Westland  ( West ) 
1540  Vredesduif Maasland    19:30 uur 

1536  De Eendracht Maasdijk   19:55 uur

1502  De Hoogvliegers De Lier   20:15 uur 

1539  Reisduif Naaldwijk   20:35 uur 

1501  Tot Ieders Genoegen  `s‐Gravenzande   21:00 uur 

1532  Steeds Sneller Monster ( P.M.)   21:25 uur 

1534  Gevleugelde Vrienden Poeldijk   21:45 uur 

1553  De Heul Kwintsheul   22:10 uur 

1554  Samen Sterk Wateringen   22:30 uur 

 
Route 4 Haagland (Midden + West ) 
1517  Haagse Postduifclub Den Haag ( Rood )   20:40 uur 

 
 
KAMPIOENSCHAPPEN 2018 
Hokkampioenschappen: 
Het samenspel heeft gekozen voor een ander kampioenschap dan dat bij de 
Afdeling wordt gehanteerd. In het Samenspel geldt het verfijnde 
(NPO)kampioenschap 1 op 10 waarbij elke duif voor de punten vliegt. Per 10 
ingekorfde duiven telt de eerst aangekomen duif voor de punten en bij 15 
ingekorfde duiven moet tellen de punten van de eerste 2 duiven gedeeld door 1,5 
enz. 
 
Onaangewezen,   1 op 10 verfijnd (NPO) systeem 
Aangewezen  2 van de eerste 3 getekenden gemiddeld 
Hiervoor tellen de 2 eerst geklokte duiven  van de bovenste 3 van de inkorfstaat . 
Geen aftrekvluchten 
 

Kampioenschappen indeling Westland nivo 4   
Vitesse   V-14-15-16-17-21-23-25-27-28-29 
Midfond  M-18-19-20-22-24-26-30 
Dagfond  E-21-23-25-27-29-31 
Meerd.fond  A-24-25-27-28-30-31 
ZLU   Z-91-26-94-95-96-97-98 
Jongen  J-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 
Natour N-32-33-34-35-36 
Generaal :   Vitesse -Midfond-Dagfond-Jonge D-Natour 

Let op: J25  wordt in samenspel Westland niet geteld voor het  kampioenschap en v25-
27-28 en 29 tellen WEL voor het kampioenschap! Het jonge duivenkampioenschap wordt 
verdeeld in jong 1 (26 t/m 31) en jong 2 (32 t/m 37) 
 
 
Voor alle vluchten die op het programma staan van Afd 5 wordt een uitslag gemaakt . 
 
Invliegduiven 



Het is vanaf 2017niet meer toegestaan om invliegduiven mee te geven dus ook niet 
in 2018. Dit is door de algemene ledenvergadering  NPO aangenomen.  Alle duiven 
staan dus in concours. Er worden wel door de weekse africhtingen georganiseerd. 
 
 
 
 
Niveau klokken/poulelijsten 
Niveau   1. Vereniging 
Niveau   2. Stedelijk 
Niveau   3. Samenspel Rayon  
Niveau   4. Samenspel Totaal 
Niveau   5. Afdeling Rayon 
Niveau   6. Afdeling Totaal 
Niveau   7. Fondclub 
Niveau   8. Samenspel Noord- en Zuid-Holland 
Niveau   9. Nationaal/Sector 
 

Uitleg: 
1. Vereniging = gegevens eigen club 
2. Stedelijk  = indien er een paar verenigingen onderling willen concoursen. 
3. Rayon Samenspel . Dit is NVT voor samenspel Westland 
4. Samenspel = Westland 
5. Rayon Afdeling = Rayon West, Midden, Oost van afd 5 (indeling op coordinaat door Afd.) 
6. Afdeling 5 (er dient altijd niv 6 gezet te worden.) 
7. Fondclub = bv Glazen stad enz 
8. SNZH = Fondclub Noord-Zuid holland 
9. Nationaal  

 
Vul  standaard via Autokon en winver niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6  in 
Compuclub is ook Nat. Rekenaar dus uitsluitend naar Compucub insturen. 

 
Terugkomende vluchten: 
Mocht er door omstandigheden op een kortere losplaats worden gelost dan waarvoor is ingekorfd 
of nog ingekorfd dient te worden (bijvoorbeeld nadat er is ingekorfd voor een dagfondvlucht wordt 
gelost korter dan Mantes la Jolie,  of voor het inkorven is er al bekend dat er van een kortere 
afstand dan op het programma vermeld staat wordt gevlogen), dan gelden de volgende regels: 
 
Overnacht Fond: De vlucht blijft tellen zolang de afstand minimaal gelijk is aan Ruffec. Wordt er 
gelost op een kortere afstand dan Ruffec, dan telt de vlucht niet mee voor het Overnacht Fond 
kampioenschap. 
  
Dagfond: De vlucht blijft tellen zolang de afstand minimaal gelijk is aan Mantes La Jolie. Wordt er 
gelost op een kortere afstand dan Mantes La Jolie, dan telt de vlucht uitsluitend voor het Generaal 
kampioenschap in het Samenspel. Wordt er gelost op een kortere afstand dan de eerste Vitesse 
vlucht, dan vervalt deze vlucht en telt de vlucht ook niet mee voor het Generaal. 
  
Midfond: De vlucht blijft tellen zolang de afstand minimaal gelijk is aan Morlincourt. Wordt er 
gelost op een kortere afstand dan Morlincourt, dan telt de vlucht uitsluitend voor het Generaal 
kampioenschap in het Samenspel. Wordt er gelost op een kortere afstand dan de eerste Vitesse 
vlucht, dan vervalt de vlucht en telt de vlucht ook niet mee voor het Generaal. 
  

Vitesse: De vlucht blijft tellen zolang de afstand minimaal gelijk is aan de eerste Vitesse vlucht. 
Wordt er gelost op een kortere afstand dan de eerste Vitessevlucht, dan vervalt de vlucht en telt 
de vlucht voor geen enkel kampioenschap mee. 
 



 
 
 
 
 
 
 
POULESTAAT EN POULEN 
De poulestaat is niet gewijzigd in vergelijking met die van het vorige seizoen. 
Rekengeld voor de vluchten is in de vrachtprijs inbegrepen. 
Voor de liefhebbers die elektronisch constateren geldt dat zij de elektronische poulebrief mogen 
gebruiken. 
De papieren uitslag kost € 1,25 en is niet verplicht (als men een uitslag wil moet men dit aangeven 
in niveau 4 met het aantal uitslagen dat u wenst). 
Bij het invullen van de ringnummers van de duiven moet er op worden gelet dat ook het jaartal 
wordt ingevuld. 
Indien dit niet is gebeurd worden eventuele reclames ongegrond verklaard. 
Nog een opmerking: de EC poulestaat gaat altijd voor de handmatige poulestaat. 

 
 
VLUCHTBESCHEIDEN EN/ KLOKBESCHEIDEN 
Alle duiven die aan de wedvlucht deelnemen moeten in het rekenprogramma worden ingevoerd. 
Het deelnemers UDP moet op inkorfavond  zijn aangeleverd bij de Samenspel rekenaar van 
Compuclub. 
Na het maken van de uitslag moet het daaruit voortvloeiende UDP weer worden verzonden aan de 
Samenspel rekenaar. 

 
Bij eventuele problemen met de software autokon of winver kunt u contact opnemen met 
Compuclub: email: info@compuclub.nl  of tel: 06-20212967 
 
Na het inkorven gaat een inkorfprint van de EC en de blauwe kopie van de inkorfstaat met de 
wagen mee als controlemiddel voor de controleur. 
 
Een elektronische aankomstprint en het witte blad van de inkorfstaat van de vervlogen vlucht gaat 
de week daarop met de wagen mee naar S. van Ruyven.  (Dit geldt ook voor splijtleden die buiten 
ons samenspel inkorven) 
 
Voor wat betreft de registratie van de klokgegevens  en die van de klokkenbanden geldt dat dit 
per vereniging op een eigen ontwikkeld formulier moet worden bijgehouden.  
Hierop moet worden vermeld: 
- de kloknummers van de klok die een liefhebber gebruikt.  
- welke klok op welke vlucht wordt gebruikt. 
- het band nummer van het klokstrookje dat voor de vlucht moet worden afgescheurd.  
- de datum waarop een nieuwe klokkenband in gebruik is genomen.  
- het nummer van het loodje dat men voor verzegeling van de klok gebruikt. 
 

CONTROLEUR WEDVLUCHTBESCHEIDEN SAMENSPEL 
S. van Ruyven 
Kluiskade 2 
3155 BH Maasland 
06-81647381 
penningmeester@samenspelwestland.nl  
De enveloppen met concours bescheiden worden bij Sjef afgeleverd door de laatste 
vereniging (1554). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HET VERZENDEN VAN DE GEGEVENS PER E-MAIL 
Dit dient op de gebruikelijke manier te gebeuren zoals in voorgaande jaren met het 
programma Winver. 
Na inkorving kiest u de optie "INZENDING NA INKORVING" in het scherm in Winver 
en verzendt U het bestand.  
Dit moet voor zaterdag ochtend 06:00 uur gebeuren. (NPO regelement is dezelfde 
dag!) 
Na uitslaan kiest u de optie "INZENDING NA AFSLAAN" 
Uitgebreide documentatie kunt u vinden op: 
http://www.compuclub.nu/handleiding/Winver/winver.php 
 
Indien om de een of andere reden het niet lukt om dit via de vereniging te versturen, 
sla dan het bestand op en kopieer dit naar een diskette of USB stick. 
U kunt dan thuis naar het volgende adres gaan op internet:  
http://www.compuclub.nu/uitslag/udp_inzenden.php 
 
Vandaar kunt u het online versturen. 
Na +/- 15 minuten kunt u de tussenstanden zien op de voorlopige uitslag bij 
Compuclub. 
http://www.compuclub.nu/uitslag/index1.php?afd=4500 
 
Ook ontvangt u een email met eventuele geconstateerde fouten in het verstuurde bestand.  
Herstel deze fouten onmiddellijk om een juiste uitslag te verkrijgen. 
 
Compuclub is ook Nationale Rekenaar dus alleen naar Compucub insturen is voldoende. 
 

 

REKENAAR Compuclub 
De uitslag dient binnen 2 uur na uitslaan bij Compuclub aanwezig te zijn. 
Uitslaan dient binnen een redelijke termijn na aankomst van de eerste duif te 
gebeuren. 
Dus niet de duiven klokken om 10.00 uur en gaan afslaan om 19.00 uur. Dit 
dient dan tussen 12.00 uur en 13.00 uur te gebeuren!! 
 
Indien men een reclame heeft op de uitslag dient men dit te sturen aan de 
controleur van het Samenspel Westland. Reclames op wedvluchten binnen 16 
dagen vanaf de vluchtdatum.  
Dit geschiedt uitsluitend door de verenigingsrekenaars en niet door individuele 
leden.  
Die moeten zich richten tot de verenigingsrekenaar en die richt zich tot de 
controleur. Hij zal dan met de rekenaar de reclame beoordelen aan de hand van  
inkorf/aankomst bescheiden en in geval van calamiteiten het Samenspelbestuur 
raadplegen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

FEESTAVOND EN KAMPIOENENHULDIGING 
 

   Half November nader te bepalen 

 
 
EXTRA AFRICHTINGEN 
 
Inkorven bij ….  via de website Afdeling 5 of via samenspel app. 
 
 
 
 

TENSLOTTE 
 
Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt U altijd contact opnemen met 
een van de Samenspel bestuursleden. Wellicht kunnen zij U dan verder helpen. 
Verder wensen wij U veel plezier en succes toe in het komende seizoen, en hopen op Uw 
steun voor ons Samenspel Westland. 
 

Het Bestuur. 
  


