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AFRICHTINGSVLUCHTEN 2017 CC UDEN

Africhtingvluchten oude en jonge duiven Oost-Brabant. Met de africhtingvluchten worden de duiven
opgehaald in Uden P.V. Welkom, Mill P.V. de Luchtbode en Gemert. Voor inkorftijden s.v.p. contact
opnemen met desbetreffend inkorflokaal.
Jaarlingen zijn niet toegestaan op de vluchten: A24 St.Vincent en Z94 Barcelona
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Actiecomité CCUden
Programma voor 2017
BGB-club
Inschrijfgeld € 12,50.
BGB-1
Te vervliegen: levensmiddelenpakketten ter waarde van € 50,00, te winnen met de snelste
aangewezen serie 2 op onderstaande vluchten.
Men kan per seizoen slechts één levensmiddelenpakket winnen.
De prijs moet verplicht worden afgehaald bij de kampioenenhuldiging. ledere winnaar krijgt
daarvoor een afhaalbewijs. Bij het niet afhalen van de prijs wordt de prijs verloot.
De titel "Keizer van de BGB" wordt verdiend over alle onderstaande vluchten.
Indien een vlucht wordt afgelast, vervalt de BGB-prijs voor deze vlucht.
BGB-2
Te vervliegen: levensmiddelenpakketten ter waarde van € 25,00, te winnen met de 100e en 200e
prijs op onderstaande vluchten.
Indien de 100e of 200e prijs geen lid is van de BGB-club, schuift deze door naar de eerstvolgende
prijs die wel lid is.
Indien er geen 200 prijzen zijn, dan valt dit pakket op de laatste prijs van die uitslag. Deze moet
dan uiteraard wel lid zijn van de BGB-club. Indien deze geen lid is, dan schuift deze door naar
voren naar de eerstvolgende die wel lid is.
Men kan per seizoen slechts één levensmiddelenpakket winnen, ongeacht welke van deze twee.
De prijs moet verplicht worden afgehaald bij de kampioenenhuldiging. ledere winnaar krijgt
daarvoor een afhaalbewijs. Bij het niet afhalen van deze prijs wordt de prijs verloot.
Indien een vlucht wordt afgelast, vervalt de BGB-prijs voor deze
vlucht.
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Verenigingsklassement: De Firma Vermeulen en van Gerven zal het verenigingsklassement
sponsoren met 250 euro en dit zal in 3 geldprijzen worden uitgekeerd.
Extra actieprijzen (aangeven op poule 20)
Inleg € 0,50 per duif. Te vervliegen: vleesprijzen ter waarde van € 100,00 op onderstaande
vluchten. Bij niet voltekening op een vlucht is de vleesprijs ter waarde van de inleg op die vlucht.
Voor een overzicht van de hiervoor tellende vluchten; “ zie overzicht BGB vluchten”
Jackpot (aangeven op poule 21 niveau 3)
Inleg € 0,10 per duif. Er wordt een jackpot opgebouwd in de categorieën vitesse-oud (inclusief
natour-oud), vitesse-jong, midfond-oud, eendaagse fond, marathon en midfond-jong. Bij de
vitesse vluchten wordt de jackpot per rayon opgebouwd en uitgekeerd. Van de inleg wordt 90%
uitgekeerd en 10% gaat naar de BGB-kas. De jackpot valt indien de 10e prijs een eerste
aangewezen deelnemende duif is, of de 20e prijs een 2e aangewezen deelnemende duif of de
30e prijs een 3e aangewezen deelnemende duif enz. Indien er geen prijs uitgereikt kan worden,
dan wordt het geld (jackpot) naar de volgende vlucht doorgeschoven. In 2016 is op zes
onderdelen een jackpot blijven staan, welke zijn doorgeschoven naar 2017. De bedragen zijn:
Vitesse oud en natoer rayon 1
Vitesse oud en natoer rayon 2
Midfond oud
Midfond jong
Eendaagse fond
Marathon
Vitesse jong rayon 1
Vitesse jong rayon 2
Totaal

€ 31,23
€ 0,00
€ 136,62
€ 48,96
€ 59,04
€ 26,73
€ 84,96
€ 0,00
€ 387,54
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Poedeljackpot (aangeven op poule 23 niveau 3)
Inleg € 0,10 per duif. Er wordt een poedeljackpot opgebouwd in de categorieën vitesse-oud
(inclusief natour-oud), vitesse-jong,midfond-oud,eendaagse fond, marathon en midfond-jong. Bij
de vitesse vluchten wordt de poedeljackpot per rayon opgebouwd en uitgekeerd. Van de inleg
wordt 90% uitgekeerd en 10% gaat naar de BGB-kas. De poedeljackpot valt indien de laatste prijs
een deelnemende duif is. Indien er geen prijs uitgereikt kan worden, dan wordt het geld
(poedeljackpot) naar de volgende vlucht doorgeschoven. In 2016 is op zes onderdelen een
poedeljackpot blijven staan, welke zijn doorgeschoven naar 2017. De bedragen zijn:
Vitesse oud en natour rayon 1
Vitesse oud en natour rayon 2
Midfond
Eendaagse fond
Marathon
Vitesse jong rayon 1
Vitesse jong rayon 2
Midfond jong
Totaal

€ 6,12
€ 15,57
€ 26,91
€ 25,02
€ 10,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,50
€ 89,01

Bonnenverkoop
Voor de bekostiging van de feestmiddag worden door het actiecomité jaarlijks duivenbonnen
gevraagd aan alle eerste kampioenen van de CC Uden. Vanaf 2015 vraagt het actiecomité ook
duivenbonnen aan alle eerste prijswinnaars, die niet als eerste kampioenen zijn geëindigd. Zoals
andere jaren hopen wij nu ook weer op uw welwillende medewerking te mogen rekenen.

Programma boekje CC Uden 2017.
MEDEDELINGEN BEHORENDE BIJ HET VLIEGPROGRAMMA 2017 VAN DE CC UDEN
1. Enten tegen paramyxovirusinfectie
Bij wet is het verplicht alle duiven geënt te hebben tegen paramyxovirusinfectie met een
goedgekeurde entstof. Het is verplicht dat de liefhebbers kunnen aantonen dat de duiven geënt
zijn. Dat kan door de ringnummers van de geënte duiven te schrijven op een door de dierenarts
verstrekte “Verklaring van enting tegen paramyxovirusinfectie bij duiven”, waarop de entende
dierenarts zijn stempel, handtekening, aantal geënte duiven en soort entstof zet. Entingen zijn
één jaar geldig. Het bestuur van de CC Uden adviseert de verenigingen dringend kopieën van die
“entlijsten” bij het secretariaat van de vereniging te bewaren omdat de verenigingen
verantwoordelijk worden gesteld. Daarnaast moeten kopieën van de “entlijsten” ook in het fonden verkorte ophaalroute inkorfcentrum aanwezig zijn. Het is van belang dat de verenigingen hun
verantwoordelijkheid voldoende afdekken en ook hun leden expliciet erop aanspreken.
De voor de vluchten in te korven en op de tentoonstellingen te zetten duiven dienen op de
hoklijst en “entlijst” te staan.
Tevens is het vanaf 2014 verplicht om alle duiven via de entlijst in te voeren in de kloksystemen.
2. Elektronisch constateren / niet elektronisch constateren
Koppellijsten
Van de “koppellijsten” welke de chipring aan de vaste voetring koppelen wordt een uitprint
bewaard in de vereniging, evenals van de mutatie-/toevoegingslijsten.
Alle duiven elektronisch
Het kloksysteem ook gebruiken om de poules in te geven. Op de uitprint komen dan ook de
poules te staan. Belangrijk is dat op het juiste bedoelde niveau wordt gepould (CC Uden, MF-club,
ZK, Nationaal en ZLU). De afgesproken niveaus zijn:
1=vereniging, 3= Rayon, 4=CC Uden, 8=afdeling concoursen en ZK, 9=Nationaal en 10=ZLU.
Reclame op onjuist in het constateringsysteem ingevoerde poules is niet mogelijk. In de CC Uden
is het mogelijk om handmatig te poulen op een poulestrookje dat rechts (ringnummers staan
links) aan de elektronische inkorflijst wordt geniet. Deze poulen dienen in de vereniging
handmatig in het juiste wedvluchtbestand te worden ingebracht. Indien een poulestrookje is
aangehecht, is het handmatig poulen geldend.
Let op dat het belangrijk is dat bij het inkorven de duiven op volgorde van de getekende worden
aangereikt. Dit hoeft niet als de duiven met aangegeven getekenden vooraf in het
constateringsysteem zijn ingebracht.
Een deel van de duiven elektronisch en een deel handmatig
Indien een liefhebber voor een wedvlucht zowel elektronisch als handmatig te constateren
duiven inkorft, wordt de handgeschreven inkorflijst, waarop uitsluitend de handmatig te
constateren duiven worden geplaatst, geniet aan de print van de elektronisch te constateren
duiven. De handmatig te constateren duiven zijn altijd de laatst getekende duiven.
De poulen van alle duiven dienen dan op de handgeschreven inkorflijst te worden vermeld. De
handmatig te constateren duiven en de poulen dienen in de vereniging in het juiste
wedvluchtbestand te worden ingebracht.
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Alle duiven handmatig
Gewoon zoals altijd een handgeschreven inkorflijst invullen.
Indien men meerdere inkorflijsten gebruikt, dienen de getekenden te worden doorgenummerd.
De duiven en poulen dienen in de vereniging in het juiste wedvluchtbestand te worden
ingebracht.
3. Software
Het is alleen toegestaan de laatste goedgekeurde softwareversies voor zowel klok, inkorfantenne
als voor de verwerking ervan op de computer te gebruiken. Het is zeker nodig in de vereniging
enkele leden beschikbaar te hebben die met de materie vertrouwd zijn. Zorg ervoor dat niet alle
kennis en activiteiten bij een persoon komen te liggen.
4. Manier van betalen
Alle (vlucht)penningmeesters maken vóór aanvang van het vliegseizoen een voorschotbedrag
over aan de concourspenningmeester die daar dan een verlies- en winstrekening van bijhoudt.
5. Kosten
Het inleggeld voor de CC Uden bedraagt € 0,05 per duif. Deze kosten komen bovenop de door de
Afdeling 3 berekende vrachtkosten.
6. Inkorven
Volg de richtlijnen zoals deze door de Afdeling zijn verstrekt. De nationale inkorfcentra zijn P.V.
Welkom Uden, en P.D.V. Gemert Gemert. Op deze twee adressen worden de duiven opgehaald
voor de marathonvluchten en de eendaagse fondvluchten en de jonge duiven vluchten Orleans
en Sens.
Trainingsduiven
1. Trainingsduiven zijn vanaf 2017 verboden voor alle georganiseerde wedvluchten.
7 Wedvluchtreglement
De verenigingen zijn verantwoordelijk voor een correct handelen volgens dit reglement. Zijn er
onduidelijkheden of ontstaan er in het seizoen problemen dan kan in overleg met de voorzitter
van de CC Uden (Jan van de Berg) beslist worden.
In het seizoen geldt:
1. Als er een probleem ontstaat, is het een voorwaarde om in concours te kunnen blijven, dat
dit probleem is aangemeld bij de voorzitter van de CC Uden;
2. Als het probleem niet wordt aangemeld, worden de duiven zonder pardon uit concours
genomen.
Het bestuur van de CC Uden zal de verenigingen aanspreken als de problemen niet worden
aangemeld.Daarop kunnen ze kijken hoe het beter kan om preventief ervoor te zorgen, dat die
fouten niet gemaakt worden en liefhebbers geen nadelige gevolgen ondervinden.
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8 Lossingregeling 2017
Oude duiven:
25-3 Duffel, 1-4 Nivelles, 8-4 Nivelles. 12-4 Isnes, 19-4 Isnes:
2 groepen
• Groep 1: Rood, Wit, CC Eindhoven
• Groep 2: Geel, Groen, Bruin, Kempen Totaal
15-4 Chimay en verder:
algehele lossing
Jonge duiven:
14-6 Tessenderlo, 21-6 Duffel, 2-7 Duffel:
3 groepen
• Groep 1: Rood
• Groep 2: Wit, CC Eindhoven
• Groep 3: Geel, Groen, Bruin, Kempen Totaal
28-6 Tessenderlo & Duffel
Tessenderlo
1 groep
• Groep 1: Rood
Duffel
2 groepen
• Groep 1: Wit, CC Eindhoven
• Groep 2: Geel, Groen, Bruin, Kempen Totaal
9-7 Nivelles, 16-7 Nivelles
2 groepen
• Groep 1: Rood, Wit, CC Eindhoven
• Groep 2: Geel, Groen, Bruin, Kempen Totaal
22-7 Chimay en verder:
Algehele lossing
Natour:
26-7 Tessenderlo, 2-8 Duffel, 13-8 Duffel:
3 groepen
• Groep 1: Rood
• Groep 2: Wit, CC Eindhoven
• Groep 3: Geel, Groen, Bruin, Kempen Totaal
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9-8 Tessenderlo & Duffel
Tessenderlo
1 groep
• Groep 1: Rood
Duffel
2 groepen
• Groep 1: Wit CC Eindhoven
• Groep 2: Geel, Groen, Bruin, Kempen Totaal
20-8 Nivelles, 27-8 Nivelles
2 groepen
• Groep 1: Rood, Wit, CC Eindhoven
• Groep 2: Geel, Groen, Bruin, Kempen Totaal
2-9 Chimay en verder:
Algehele lossing
Algemene opmerking bij het lossen van de Jonge duiven en Natour:
• bij een stevig wind kan er worden af geweken van de lossingsvolgorde.
• Bijvoorbeeld: Bij N-W, W of Z-W wind wordt als eerste de Oostkant gelost
• Bijvoorbeeld: Bij N-O, Oost of Z-O wordt als eerste de Westkant gelost
• Ook kan er worden afgeweken bij slechter weer aan de Oost- of Westkant
• Bijvoorbeeld de Oostkant kan wel gelost worden als het aan de Westkant slecht
weer blijft of andersom
9 Terugbrengregeling
Als de Afdeling besluit om de duiven terug te brengen naar de loods in Bladel is binnen de CC
Uden de navolgende regeling afgesproken (besluit najaarsvergadering 1989). Beslissing over
lossing in Bladel, dezelfde dag nog of de volgende ochtend, of terugbrengen naar de lokalen. De
organisatie hiervan is voor de CC Uden in handen van een commissie bestaande uit de heren
Jeffrey Voorn en Jan van de Berg. De verenigingen mogen zelf geen contact opnemen met de
loods. Er is voor de CC Uden een routecontroleur aangewezen als contactman. Dit is dhr. Jeffrey
Voorn (06-16386334) en reservecontactman is dhr. Jan van de Berg (06-13133882). De
contactman geeft aan de loods door wat er met de duiven van de CC Uden-verenigingen gaat
gebeuren. Ook worden de verenigingen door de contactman van de CC Uden geïnformeerd over
de beslissing en de daarop volgende gebeurtenissen.
10 Fond meldingen
De meldingen ten behoeve van Nationaal en Zuiderkempen dienen te gebeuren bij de
centrumleider van het inkorfcentrum alwaar de duiven werden ingekorfd. Deze zorgen voor het
doorgeven aan Nationaal en Zuiderkempen. Voor de marathon hoeft er bij de CC Uden niet meer
gemeld te worden.
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11 Reclames
Reclames op de uitslagen van de CC Uden dienen uiterlijk zaterdags na de desbetreffende
wedvlucht schriftelijk bij de Vincent Hoogerwerf (e-mailadres vhoogerwerf07@gmail.com)
binnen te zijn. Reclames welke later worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling
worden genomen. De reclames zijn dan al verwerkt en de uitbetaalstaten zijn klaar.
12 Afdeling concoursen
Alle basisleden van Afdeling Oost-Brabant spelen mee op de afdelingsconcoursen. De inleg is
gratis en de uitslag is niet verplicht. Voor aanvang van het seizoen kan men te kennen geven niet
te willen meespelen op de afdeling concoursen. De eendaagse fondvluchten en de twee vluchten
voor de jonge duiven vanuit Sens en Orleans worden in twee rayons vervlogen. Rayon 2 bestaat
uit Eindhoven, Uden en Rood en Rayon 1 bestaat uit Kempen totaal geel,bruin,groen.
Voor de Midfond concoursen zijn de liefhebbers ingedeeld op basis van de woonplaats van de
deelnemer en verdeeld over vier rayons. De liefhebbers van de CC Uden zijn ingedeeld in rayon 3
behalve de leden die woonachtig zijn in de gemeente Mill en Grave deze behoren bij rayon 4. De
uitslag van de Midfondclub is 1 op 3.
13 Kampioenschappen
Klokniveau
•
•
•
•
•
•

Vereninging Niveau 1
Rayon CC Uden Niveau 3
CC Uden Niveau 4
Afdeling 3 Oost Brabant en Midfondclub niveau 8
Nationaal niveau 9
ZLU niveau 10

CC Uden
Voor de CCUden zijn er 32 kampioenschappen die vervlogen worden over:
• Vitesse1 oud (V)
• Vitesse 2 oud (V)
• Midfond oud (MF)
• Fond 1-daagse (F-1d)
• Fond 2-daagse (F-2d)
• Vitesse jong (V-J)
• Midfond jonge duiven (F-J)
• Natoer oud (N-O
De kampioenschappen zijn hok, duif, aangewezen 2 en onaangewezen 4.
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Voor de rayon kampioenen zijn er 12 kampioenschappen die vervlogen worden over:
• Vitesse oud (V)
• Vitesse Jong (V-J )
• Natoer oud (N-O)
De kampioenschappen zijn hok, duif, aangewezen 2 en onaangewezen 4.
Algemeen ten aanzien van de kampioenschappen:
De eerste vijf kampioenen, per onderdeel en de eerste tien Generaal kampioenen hok, duif,
aangewezen 2 en onaangewezen 4 krijgen een Diploma, de eersten een aandenken.
•

Het hokkampioenschap is een combinatie van onaangewezen en aangewezen op de
navolgende wijze:
• Het gemiddelde van de punten van de twee eerst geklokte duiven van de
bovenste drie duiven van de inkorflijst;
• 1 duif per 10 ingekorfde duiven variabel. ( verfijnde telling)
• Voorbeelden: tot 10 duiven mee telt 1 duif.
• Met 14 duiven mee tellen de 2 snelste duiven. De eerste voor 100% en de 2e voor 40%.
Punten optellen en delen door 1,4.
Met 26 duiven mee tellen de 3 snelste duiven. De eerste twee voor 100% en de 3e voor
60%. Punten optellen en delen door 2,6.
Het gemiddelde aantal punten van het aangewezen deel wordt opgeteld bij het
gemiddelde aantal punten van het onaangewezen deel.
• De kampioenschappen worden vervlogen op basis van 1:3
Daarnaast geldt dat op alle kampioenschap onderdelen het slechtste resultaat vervalt. Indien bij
een kampioenschap onderdeel een vlucht wordt afgelast vervalt niet het slechtste resultaat.
Uitzondering blijft dat het duif kampioenschap Marathon hier is van toepassing het resultaat van
drie vluchten.
Het generaal kampioenschap van de CC Uden is de som van de punten zoals die zijn behaald op
alle vluchten in de verschillende onderdelen. Hierbij vervalt dus niet het slechtste resultaat.
14 CCU-kampioenenhuldiging
De juiste datum en locatie wordt nog bekend gemaakt.
15 Rekenaar
Het rekenwerkwerk voor de CCUden wordt verricht door de Compuclub.
Concourspenningmeester is Jeffrey Voorn.
De udp bestanden kunnen worden verstuurd via de site van de Compuclub.
De D bestanden dienen voor 00.00 uur ingeleverd te zijn bij Compuclub.
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In tegenstelling tot andere jaren moet bij afdelingsconcoursen de udp bestanden voor en na vlucht
gestuurd worden naar j.berg66@upcmail.nl
Veel succes!
Bestuur CC Uden

