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Beste fondclub vrienden, 
 
 
Onze wedstrijden staan op het punt om weer te beginnen as 11 juni korven we de eerste vlucht Sint 
Vincent in.  
Over het weer hebben we voorlopig niet te klagen en hopelijk blijft dit ook zo. De duiven hebben hun 
invlieg kilometers kunnen maken en zullen er klaar voor zijn. 
Dit jaar bestaat de fondclub 25 jaar en dit willen we vieren door op ieder vlucht op de 25e prijs een 
duiven pakket t.w.v. € 100,00 te laten vervliegen en op 26 juli op Cahors ochtendlossing een gratis 
atraktievlucht waarbij ieder 1e getekende duif een geldbedrag kan winnen. Uitleg hierover verder in 
dit boekje. 
Hopelijk wordt het een mooi seizoen met weinig verliezen, en dat de beste mogen winnen. 
 
Iedereen veel succes 

 

Allereerst willen we u er weer op wijzen om uw eigen gegevens die in dit informatie blad 
staan door te nemen en eventuele wijzigingen door te geven aan Henry Visser. Als u dit 
niet doet kan het wel eens zijn, dat u niet in de uitslag staat.  
 

Controleer dus s.v.p. nu eerst uw eigen 
gegevens verderop in dit boekje en mocht er 
iets niet kloppen meldt dit dan gelijk. 
 
Feestmiddag en nieuwe leden 

Iedereen weer hartelijk bedankt voor de aanwezigheid op de prijsuitreiking van de Marathonvliegers. 
Er was weer een zee aan prijzen af te halen, en er is weer flink gemolken. Wij bedanken hierbij het 
bestuur en de leden van P.V. de Luchtbode, dat wij weer gebruik mochten maken van hun mooie 
lokaal. 

Ook willen wij alle liefhebbers hartelijk bedanken voor het schenken van een duif, eitjes, of bon aan 
de fondclub. Zonder deze schenkingen was het niet mogelijk een dergelijke prijsuitreiking te 
realiseren.  
Door verloting en de bonnenverkoop heeft deze middag een financieel goed resultaat. Hierdoor is het 
mogelijk dat we in 2019 weer een scala aan gratis prijzen kunnen gaan vervliegen.  

Daarom hopen wij dat al die leden die in 2019 vluchtoverwinnaar of bij de kampioenen, 
combiwinnaars behoren, óf geweldige uitslagen behaald hebben, weer een bonnetje voor 
2020 beschikbaar willen stellen aan de fondclub. Zo kunnen we al die gratis prijzen in 
2020 weer realiseren. 

 

Informatie 2019 
 
Puntentelling voor het keizergeneraal is volgens het verfijnd NPO systeem en één duif van de 
bovenste twee. 
Als een vlucht door omstandigheden niet doorgaat, dan is de vervangende vlucht op die zelfde 
datum de wedvlucht die telt voor de combi’s. Mocht er door omstandigheden met de wedvluchten 
toch iets voordoen wat niet te voorzien is. Dan is het bestuur altijd gerechtigd om hierin een 
beslissing te nemen waar de leden dan via de site of uitslaglijst zo snel mogelijk van op de hoogte 
worden gebracht. Tevens respecteren wij de regels die zijn vastgesteld inzake het inkorven 
van jaarlingen.  
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Uitslagen en mailadressen 2019 
 
Net zoals vorige jaren gaan wij de uitslag digitaal verzenden, voordeel is men heeft de uitslag super 
snel in huis en kan deze eventueel opslaan zodat je alle uitslagen bij de hand hebt. Ook kunt u 
natuurlijk zelf de lijst van de site afhalen. 
Voor wie dit seizoen verandert is van mailadres dit svp meteen  aan André Herpst onze rekenaar 
doorgeven op lindandre@planet.nl 
Het kampioenenboekje en het info boekje, krijgt iedereen net als altijd gratis thuisgestuurd.      
 
Rekenwerk 
 
Het rekenwerk blijven we zelf doen. Dit wordt gedaan door André Herpst, zijn adres vind je verderop 
in dit informatie boek. De uitslagen worden gemaakt op de zelfde manier zoals de nationale 
vluchten worden gemaakt. Om alles ook dit jaar weer in goede banen te leiden hebben we weer 
wat regeltjes opgesteld: 
 
1 Bij de Marathonvliegers geen  
   Nivo in je klok in voeren 
  
2 Alle UDP bestanden van de Nationale  
   Inkorfcentra e-mailen naar  
   mailto:lindandre@planet.nl 
 
André Herpst 
Couperinstraat 36 
Capelle aan den IJssel 
06-18873628 
mailto:lindandre@planet.nl 
 
 
Eventuele reclames op de concoursen dient u telefonisch of per e-mail te sturen naar het 
bovenstaande adres. 
Voor de goede orde: U bent altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen zaken, dus ook voor de 
reclames. Stuur even een briefje naar André Herpst en speel dit niet via anderen, u weet zelf het 
beste wat er niet klopt in de uitslag. De uitslag na reclame is bindend voor wat het geld en 
luxe prijzen betreft. Reclame kan tot 1 week nadat de papieren uitslag is verstuurd. Hierna 
zal in de volgende uitslag en op internet de gewonnen prijzen vermeld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lindandre@planet.nl
mailto:lindandre@planet.nl
mailto:lindandre@planet.nl
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Punten Keizerkampioenschap Totaal over 13 vluchten (3 kampioenschappen) 
 
Punten voor de kampioenschappen, worden als volgt toegekend: per vlucht tellen de punten volgens 
het verfijnd NPO systeem en één duif van de bovenste 2, dit bij elkaar is het keizerkampioenschap 
totaal over 13 vluchten. De nummers 1, 2 en 3 krijgen een bokaal. 
En op veler verzoek zullen we elke vlucht een tussenstand van Onaangewezen en Aangewezen 
publiceren.  
 
 
Punten Keizerkampioenschap Middaglossingen (3 kampioenschappen) 
 
Punten voor de kampioenschappen, worden als volgt toegekend: per vlucht tellen de punten volgens 
het verfijnd NPO systeem en één duif van de bovenste 2, dit bij elkaar is het keizerkampioenschap 
middaglossingen. 
De vluchten die hiervoor tellen zijn 14-06 Sint Vincent, 21-06 Bordeaux, 05-07 Agen, 12-07 Dax, 
26-07 Cahors (Ochtendlossing) 02-08 Bergerac. De nummers 1, 2 en 3  krijgen een bokaal. 
 
 
Punten Keizerkampioenschap ZLU vluchten (3 kampioenschappen) 
 
Punten voor de kampioenschappen, worden als volgt toegekend: per vlucht tellen de punten volgens 
het verfijnd NPO systeem en één duif van de bovenste 2, dit bij elkaar is het keizerkampioenschap 
ZLU vluchten. 
De vluchten die hiervoor tellen zijn 21-06 Pau, 28-06 Agen, 05-07 Barcelona, 12-07 Sint Vincent, 
19-07 Marseille, 26-07, Narbonne en  02-08 Perpignan. De nummers 1, 2 en 3 krijgen een bokaal. 
 
 
Punten Combivluchten 
 
Punten voor de combivluchten, worden als volgt toegekend: per vlucht tellen de punten volgens het 
verfijnd NPO systeem en één duif van de bovenste 2. 
 
 
Contributie betalingen  
 
Overboeking of storting van uw contributie a € 32,50: Omschrijf duidelijk uw vereniging en 
lidnummer en de naam van wie deze betaling is. Dit levert voor onze penningmeester Henry Visser 
het minste werk op. 
 
 
Leden 
 
Beste mensen controleer ook de ledenlijst op eventuele fouten van lidnummers, of namen, 
telefoon, postcode maakt niet uit wat er fout is  maar alles moet goed zijn. Iets niet in orde geeft dit 
dan zo snel mogelijk door aan 
Henry Visser 0180-859707 of per mail: vsrh@viessmann.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 

mailto:vsrh@viessmann.com
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Combi Vluchten 2019 
 
 

Combi NPO 
 

15-06 Sint Vincent, 12-07 Dax en 02-07 Bergerac. 
Nummer 1 ontvangt een geldbedrag van € 300,00. Nummer 2 een bedrag van € 200,00. Nummer 3 
€ 150,00, nummer 4 € 100,00 en nummer 5 € 50,00. 
 

Combi ZLU 
 

28-06 Agen, 05-07 Barcelona, en 02-08 Perpignan. 
Nummer 1 ontvangt een geldbedrag van € 300,00. Nummer 2 een bedrag van € 200,00. Nummer 3 
€ 150,00, nummer 4 € 100,00 en nummer 5 € 50,00. 
 
 
Prijzen per NPO/Sector vlucht te verdienen:  
 
1e prijs € 45, - + Foto  
2e prijs € 35, -  
3e prijs € 25, - 
10e - 25e -tot einde concours per 25 tal eveneens een bedrag van € 12, - 
Duivenpakket  t.w.v. € 100, - op de 25 plaats. 
De snelste 1e getekende wint 25 kg duivenvoer en de laatste prijsduif van het concours een leuke 
verrassing. 
 
Op Cahors (Ochtendlossing) zijn alleen de geldbedragen op de eerst getekende duif de 
verdienen. Op deze vlucht vervallen de andere gratis geldbedragen. 
 
Iedere liefhebber kan maar 1 duivenpakket twv € 100,00 winnen. Heeft iemand al een 
pakket gewonnen dan schuift deze door naar plek 26 etc. Zou iemand in hetzelfde 
weekend 2 paketten winnen wint de liefhebber de prijs op de vlucht die het eerst los ging. 
Op de andere vlucht gaat het pakket dan naar prijs 26 of verder. 
 
Prijzen per ZLU vlucht te verdienen:  
 
1e prijs € 45, - + Foto  
2e prijs € 35, -  
3e prijs € 25, - 
10e - 25e -tot einde concours per 25 tal eveneens een bedrag van € 12, - 
Duivenpakket t.w.v. € 100, - op de 25 plaats. 
De snelste 1e getekende wint 25 kg duivenvoer en de laatste prijsduif van het concours een leuke 
verrassing. 
 
Iedere liefhebber kan maar 1 duivenpakket twv € 100,00 winnen. Heeft iemand al een 
pakket gewonnen dan schuift deze door naar plek 26 etc. Zou iemand in hetzelfde 
weekend 2 pakketten winnen wint de liefhebber de prijs op de vlucht die het eerst los 
ging. Op de andere vlucht gaat het pakket dan naar prijs 26 of verder. 
 
 
 

Wist u dat ... ? 
 

U uw entlijst mee moet nemen bij de eerste keer dat u inkorft bij een 

inkorfcentrum. 
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U geen nivo in uw klok hoeft in te voeren voor Fondclub de Marathonvliegers  

 

U zelf even de moeite moet nemen om te controleren of naam en adres 
lidnummers enz. In de ledenlijst moeten kloppen!!! Denk niet vorig jaar 

was het ook goed; gewoon even controleren, ook wij maken fouten. 
 

 
 
 

 U ook reclame, sponsering, kunt plaatsen van uw bedrijf, winkel, maakt niet uit wat, tegen 
vergoeding op de site van de: 

 http://www.fondclubmarathonvliegers.nl 
 

(Gratis te vervliegen gratis) 
In 2019 

 13 keer Duivenpakket t.w.v. € 100 
 13 keer 25 kg duivenvoer 
 13 keer verassing prijs 
 13 Foto’s  
 En heel veel cash geld. 
 

 

Dit alles voor maar € 32,50, - contributie 

Dit kan alleen bij fondclub de Marathonvliegers !!!!!!! 
Website Marathonvliegers met alle informatie en de wekelijkse uitslagen foto’s 1e prijswinnaars 
enz., te bekijken zijn op onderstaand adres. 

http://www.marathonvliegers.nl 
 

Feestvond en prijsuitreiking 
 

 08-02-2020 vanaf 19.00 uur! 
 
Tot zover deze informatie. Via de uitslagenboekjes en onze website houden wij u op de hoogte van 
mogelijke wijzigingen en/of ander nieuws. Wij wensen u allen een succesvol vliegseizoen 2019 toe. 
Namens het bestuur Marathonvliegers, 
 
Namens het bestuur,  
Leon de Jong, secretaris 
 

 
 

Voorzitter:  Peter van Sintmaartensdijk 078-6158923  

Rekenaar: André Herpst 06-18873628 

Penningmeester en Pr: Henry Visser 0180-859707 

Secretaris: Leon de Jong 06-55520627 

Bestuurder: Dirk van Hofwegen  0184-683277 

Bestuurder:  Koos van den Heerik 06-29234935 

   

http://www.fondclubmarathonvliegers.nl/
http://www.marathonvliegers.nl/
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Fondclub Marathonvliegers concoursen 2019 

 
 Inkorfdag Wedvlucht: Lossingsdag en datum: 

 

1 Dinsdag  11 juni Sint Vincent Vrijdag  14 juni 2019 

2 Dinsdag  18 juni Bordeaux Vrijdag  21 juni 2019 

3 Dinsdag  02 juli Agen Vrijdag  05 juli 2019 

4 Dinsdag  09 juli Dax Vrijdag  12 juli 2019 

5 Dinsdag  23 juli Cahors (ochtend) Vrijdag  26 juli 2019 

6 Dinsdag  30 juli Bergerac Vrijdag  02 aug 2019 

 ZLU   

1 Maandag     17 juni Pau Vrijdag   21 juni 2019 

2 Maandag     24 juni Agen Vrijdag   28 juni 2019 

3 Zondag        30 juni Barcelona Vrijdag   05 juli 2019 

4 Maandag     08 juli Sint Vincent Vrijdag   12 juli 2019 

5 Maandag     15 juli Marseille Vrijdag   19 juli 2019 

6 Maandag    22 juli Narbonne Vrijdag   26 juli 2019 

7 Maandag     29 juli Perpignan Vrijdag   02 aug 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controleer of uw gegevens juist zijn. Vooral 
naam en NPO nummer,Mailadres. 
Zoniet geef dit dan door anders bestaat de 
kans dat u niet in de uitslag komt!!!!!!!!!! 


