Infoboek 2021

Samenspel
Drechtsteden

1. Bestuur:
Het bestuur heeft de volgende samenstelling en taakverdeling:
Voorzitter:
Peter van Sintmaartensdijk
Secretaris:
Peter van der Burg
Penningmeester:
Priscilla Luyendijk

Westeind 148, 3351 AR, Papendrecht
078-6158923,  peter@jhp-metaal.nl
Wilhelminasingel 1, 3341 EP, Hendrik-Ido-Ambacht
078-6816973,  pavdburg@outlook.com
Colorado 174, 3315 WE, Dordrecht
06-41452764, priscilla_luyendijk@hotmail.com
penningmeester@samenspel-drechtsteden.nl

Algemeen bestuurslid:
Kees Hartog

Martin Borsje
Peter van de Merwe
Dirk Lodder
Henk Visser

van Schaikstraat 16, 3332 BR, Zwijndrecht
078-6196570,  keeshartog@aol.nl
Riethaak 7, 3356 CA, Papendrecht
06-54207455,  mborsje@planet.nl
Noordendijk 723a, 3319 GK, Dordrecht
078-6228527,  petervandemerwe72@gmail.com
Willemstraat 28, 2983 EV, Ridderkerk
0180-410930,  d.lodder22@upcmail.nl
van Eesterensingel 226, 2951 AS, Alblasserdam
078-6918939,  HV@valkwelding.com

2. Secretariaten:
1633 P.V.de Reisduif te Ridderkerk, @-mailadres: roodkras@hotmail.com
F.Sanders, Benedenrijweg 167, 2983 GB, Ridderkerk, 06-51122398
1705 P.V.de Doorzetters te Alblasserdam, @-mailadres: penn.dedoorzetters@ziggo.nl
J.M.H.de Bruin, Kraanbaan 142, 2951 JG, Alblasserdam,  078-6913674
1717 P.V.de Luchtbode te Dordrecht, @-mailadres: pjstam@hetnet.nl
P.Stam, H.R.Holsterf 128, 3315 TD Dordrecht, 078-6166488
1718 D.C.& V.B. te Dordrecht, @-mailadres: mullermerwe@kpnmail.nl
P.M.Muller, Rechte Zandweg 33, 3319 GN, Dordrecht,  078-6210250
1738 P.V.de Luchtbode te H.I.Ambacht, @-mailadres: pavdburg@outlook.com
P.A.van der Burg, Wilhelminasingel 1, 3341 EP, Hendrik-Ido-Ambacht,  078-6816973
1756 P.V.de Luchtbode te Papendrecht, @-mailadres: jh.matena@gmail.com
J.H.Matena, Westeind 127, 3351 AM, Papendrecht,  078-6158433
1770 P.V.Steeds Sneller te Zwijndrecht, @-mailadres: keeshartog@aol.nl
C.M.Hartog, van Schaikstraat 16, 3332 BR, Zwijndrecht,  078-6196570

3. Telefoonnummers verenigingen:
1633
1705
1717
1718
1738
1756
1770

P.V.de Reisduif te Ridderkerk
P.V.de Doorzetters te Alblasserdam
P.V.de Luchtbode te Dordrecht
D.C.& V.B. te Dordrecht
P.V.de Luchtbode te Hendrik Ido Ambacht
P.V.de Luchtbode te Papendrecht
P.V.Steeds Sneller te Zwijndrecht

 0180-414143
 078-6918429
 078-6163883
 078-6138655
 078-6814581
 078-6152863
 078-6128058

4. Adressen Afdeling en N.P.O.:
Administratie Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem
 026-4834150, info@duivensportbond.nl
Secretariaat Afdeling 5 Zuid-Holland:
zie voor contactgegevens www.afdeling5.nl,

5. Gegevens penningmeester:
Het ingelegde geld van het divisiespel moeten wekelijks worden overgemaakt naar onderstaand
rekeningnummer:
Rekeningnummer NL94INGB0003936819
t.n.v. Samenspel Drechtsteden, Dordrecht

7. Rekenwerk:
Het rekenwerk wordt uitgevoerd door de Compuclub in Ulft.
Er zal naar worden gestreefd om regelmatig een tussenstand van het meest recent vervlogen onderdeel
in de uitslag op te nemen. Indien van toepassing, ook over alleen de zaterdagvluchten (voor de
principiële leden).
De uitslagen worden alleen nog maar per @mail verstuurd naar de secretariaten van de 7
verenigingen. Leden die ook de uitslag via de @mail willen ontvangen moeten hun @mail adres
via hun vereniging secretaris doorgeven aan Peter van der Burg.
De inkorfbescheiden, welke bestaat uit de souche's van de gebruikte gummiringen, de gele doordruk
van de afdelingsinkorfstaat of een kopie van de elektronische poulebrief en het
Concoursbegeleidingsformulier moeten van alle deelnemende liefhebbers op de inkorfdag door een
contactpersoon van de vereniging in een gesloten envelop, getekend door 2 bestuursleden, ten minste
1 jaar BUITEN HET VERENIGINGSLOKAAL bewaard worden.
De vluchtbescheiden, welke bestaan uit de bij het klokkenstellen afgescheurde klokbandjes, bij het
lichten verkregen klokbanden, de geklokte gummiringen, de bovenste inkorfstaat (ook van de
liefhebbers die geen duiven gedraaid hebben) of de uitdraai van de elektronische poulebrief
moeten door een contactpersoon van de vereniging in een gesloten envelop, getekend door 2
bestuursleden, binnen 4 UUR na het INZENDEN van het UDP W-bestand naar de compuclub
ingeleverd worden bij één van de onderstaande adressen:
1. Corrie de Bruyn, Kromme Zandweg 50 in Dordrecht
2. Peter van der Burg, Wilhelminasingel 1 in Hendrik-Ido-Ambacht

8. Internet-site:
Wie iets relevants op de website wil zetten kan dit mailen aan pavdburg@outlook.com
Adres website: www.samenspel-drechtsteden.nl

9. Concoursleiding:
De concoursleiding van het samenspel Drechtsteden is in handen van Peter Sintmaartensdijk en Peter
van der Burg. De verenigingen worden via de door hun aangewezen contactpersoon door
bovenstaande concoursleiding op de hoogte gesteld over zaken zoals afwijkende lossingen,
lossingstijd wanneer teletekstberichtgeving uitblijft, etc. Indien men reclame heeft op de uitslag dient
men dit via de concoursleider van de vereniging uiterlijk een week na deze uitslag via de @mail te
sturen naar Peter van der Burg (pavdburg@outlook.com)
.

10. Melden:
Meldingsplicht is er op de alle nationale vluchten die op het vliegprogramma staan. Meldingen lopen
op deze vluchten altijd per telefoon via het nationaal inkorfcentrum. Op overnachtvluchten kan men
melden tot uiterlijk 30 minuten na ingang van de neutralisatietijd. De volgende ochtend moet men
eventueel in de nacht gevallen duiven melden binnen 30 minuten na beëindiging van de
neutralisatietijd.

11. Kampioenschappen:
Voor het seizoen 2021 is het samenspel Drechtsteden als volgt ingedeeld:
- rayon Oost, bestaande uit de verenigingen 1717, 1718 en 1756
- rayon West, bestaande uit de verenigingen 1633, 1705, 1738 en 1770
De volgende divisie-indeling bepaald de indeling:
- divisie A:
de nummers 1 t/m 20 van het keizer generaal 2020 per rayon
- divisie B:
de nummers 21 t/m 50 van het keizer generaal 2020 per rayon
- divisie C:
de rest van de liefhebbers
Kampioenschappen die te verdienen zijn op de vitesse, midfond, jonge duiven vitesse, jonge duiven
midfond en natour:
- rayon Oost: 5 kampioenschappen keizer puntentelling
3 duifkampioenschappen
- rayon West: 5 kampioenschappen keizer puntentelling
3 duifkampioenschappen
- divisie A:
3 kampioenschappen keizer puntentelling
- divisie B:
3 kampioenschappen keizer puntentelling
- divisie C:
3 kampioenschappen keizer puntentelling
Kampioenschappen die te verdienen zijn op de dagfond, overnachtfond, ZLU en superfond:
- totaalspel: 5 kampioenschappen keizer puntentelling
3 duifkampioenschappen
Generaal kampioenschap (over vitesse, midfond, dagfond, jonge duiven V/M en natour):
- totaalspel: 5 kampioenschappen keizer puntentelling

Algemene richtlijnen ten behoeve van de puntentelling en kampioenschappen zijn:
- de vluchten die tellen voor de verschillende onderdelen zijn (na verrekening aftrekvlucht):
Vitesse
10 vluchten
V14+V15+V16+V17+V20+V22+V24+T26+T28+T30
Midfond
7 vluchten
M18+M19+M21+M23+M25+M27+M29
Dagfond
6 vluchten
E20+E22+E24+E26+E28+E30
Overnacht
6 vluchten
A23+A24+A26+A27+A30+A32
ZLU
6 vluchten
Z91+Z26+Z94+Z95+Z97+Z98
Superfond
12 vluchten
Som van de stand Overnacht + ZLU
Jonge vitesse 6 vluchten
J26+J27+J28+J29+J30+J31
Jonge midfond 7 vluchten
J32+J33+J34+J35+J35+J36+T37
Natour
5 vluchten
N32+N33+N34+N35+N36
- De natour vluchten zijn ook in 2021 een gecombineerde uitslag van de oude en jonge duiven.
- Op de vitesse, midfond, dagfond, jonge duiven, natour, overnacht en superfond geldt per onderdeel
1 aftrekvlucht. Voor het bepalen van de aftrekvlucht zijn de behaalde onaangewezen punten
doorslaggevend. Hierbij dient vermeld te worden dat indien er een vlucht (vanwege slecht weer)
teruggebracht wordt naar een lossingplaats met een afstand die korter is als de discipline waar de
duiven voor waren ingekorfd, dat dit dan automatisch de aftrekvlucht wordt voor het desbetreffende
onderdeel. Voor het duifkampioenschap geldt geen mogelijkheid tot een aftrekvlucht.
- De puntentelling begint bij alle vluchten met 1000 punten. Het aftrekgetal wordt bepaald door
1000 te delen door het aantal prijzen. Op alle vluchten wordt 1 op 4 gevlogen.
- Ook in 2021 zijn er uitsluitend kampioenschappen met een keizer puntentelling te verdienen.
Dit wil zeggen dat het behaalde punten aantal per vlucht een optelling is van de onaan- en
aangewezen punten. Alleen de behaalde keizer punten worden vermeld in de tussentijdse- en
eindstanden.
- Voor het onaangewezen gedeelte wordt het NPO-systeem (1:10) verfijnd toegepast.
Verfijnd wil hierbij zeggen dat als iemand 32 duiven in concours heeft moeten 32 / 10 = 3,2 duiven
worden geteld. d.w.z. de eerste 3 duiven volledig en de vierde duif voor 2/10e deel. Deze punten
worden bij elkaar geteld en vervolgens gedeeld door 3,2.
- Voor het aangewezen gedeelte telt het gemiddelde van twee van de bovenste drie duiven
van de poulestaat.
- Voor de overnachtfond en de ZLU wordt alleen een totaal uitslag gemaakt.
- Indeling van de divisie’s per rayon en totale samenspel geschied door het samenspelbestuur aan
de hand van de fictieve eindstand van de (eendaagse) vluchten van het voorgaande jaar. Indien
men zelf vindt dat hij/zij in een andere divisie thuis hoort, kan dit ter beoordeling aangeboden
worden aan het samenspel bestuur. Mocht blijken dat er misbruik wordt gemaakt van de
gehanteerde poule indeling, dan heeft het samenspelbestuur het recht om de divisie indeling
alsnog aan te passen.
- Principiële liefhebbers behouden in geval van zondagsvluchten de eindstand die ze innemen in de
stand over de zaterdagvluchten van het desbetreffende kampioenschap. Een liefhebber moet aan
het begin van het seizoen aan de afdeling opgeven of hij/zij al dan niet principieel is!
- Er is geen inleg per duif verschuldigd voor deelname aan het samenspel.

12. Inkorven africhtingvluchten:
De afdeling heeft voor het seizoen 2021 midweekse africhtingen gepland.
Deze genoemde africhtingen kunnen bij voldoende belangstelling op de desbetreffende avond
ingekorfd worden in Hendrik-Ido-Ambacht (1738).

13. Te vervliegen prijzen:
Extra (gratis) prijzen in het totaalspel:
Dit jaar worden er maar liefst 10 luxe verrassingsprijzen in het totaalspel vervlogen. Al deze
mooie prijzen zijn gratis te winnen. Deze prijzen gaan er op de 111e prijs in het totaalspel
uit. Hierbij geldt dat een lid maar 1x zo’n genoemde (gratis) prijs kan winnen, dus indien er
op een vlucht de 111e prijs wordt gewonnen door een eerdere winnaar van een genoemde
prijs, dan zal automatische de 112e prijs de winnaar gaan worden. Indien nodig kan dus ook
de 113e of een nog latere prijs de winnaar worden.
Vitesse
Vitesse
Midfond
Dagfond
Midfond
Jonge duiven
Dagfond
Jonge duiven
Natour
Natour

17 april
1 mei
15 mei
5 juni
26 juni
10 juli
31 juli
14 augustus
21 augustus
4 september

V15
V17
M19
E22
M25
J27
E30
J32
N33
N35

Lennik
Peronne
Pontoise
Issoudun
Nanteuil
Duffel
Bourges
Pont St.Maxence
Lennik
Peronne

Bij een zondagsvlucht of bij te geringe deelname zal de desbetreffende vlucht worden vervangen
door de eerstvolgende vlucht van de desbetreffende discipline.

Divisiespel:
Ook dit jaar is het divisiespel in het totaal spel. Dit is terug te vinden in de uitslag in de kolom
SDPL met bijbehorende prijsnummers, waarin alle leden van het samenspel in divisie A, B, C en F
ingedeeld zijn volgens de volgende verdeelsleutel:
- divisie A:
de nummers 1 t/m 35 van het keizer generaal 2020 totaalspel
- divisie B:
de nummers 41 t/m 70 van het keizer generaal 2020 totaalspel
- divisie C:
de rest van de liefhebbers die in het bezit zijn van vitesse/midfond duiven
- divisie F:
de liefhebbers die enkel ALLEEN maar overnachtfond duiven bezitten
De te vervliegen ‘divisie’ prijzen zijn in seizoen 2021 (en dat maar voor € 0,05 per duif):
‘divisiespel’ zak voer:
Op de vitesse, midfond, eendaagse fond, jonge duiven en natour worden per vlucht 2 zakken voer
vervlogen.
1 zak voer op de eerst gezette divisieduif na de helft van de prijzen in het totaalspel
1 zak voer op de laatst gezette divisieduif in het totaalspel
‘divisiespel’ luxe prijzen:
De luxe prijs wordt per divisie gespeeld en alleen vervlogen op de disciplines vitesse, midfond,
jonge duiven en de natour.
Aantal prijzen groter of gelijk aan 250
dan luxe prijs op de 200e prijs
Aantal prijzen tussen of gelijk aan 125 en onder de 250
dan luxe prijs op de 100e prijs
Aantal prijzen tussen of gelijk aan 63 en onder de 125
dan luxe prijs op de 50e prijs
Aantal prijzen onder de 63
dan luxe prijs op de 25e prijs
Als deze formule niet meer kan worden toegepast dan word het aantal prijs duiven gedeeld
door 4. De prijzen gaan altijd oplopend eruit, dus valt hij niet op de 200e dan gaat hij naar de
201e, enz.
Op de eendaagse fond word ook een luxe prijs vervlogen. Op deze vluchten word de prijs
niet per divisie vervlogen maar 1 keer in het totaal. Dit volgens dezelfde prijsverdeling als
hierboven vermeld.

‘divisiespel’ extra prijzen:
Ook worden er weer extra prijzen vervlogen, 2x op de vitesse, 2x op de midfond, 2x op de
eendaagse fond, 2x op de jonge duiven en 2x op de natour. Deze prijzen worden verdiend
op de laatst gezette prijs duif in elke divisie. Op de eendaagsefond gaat de prijs er uit in het
totaalspel.
Vitesse
Vitesse
Midfond
Dagfond
Midfond
Jonge duiven
Dagfond
Jonge duiven
Natour
Natour

10 april
24 april
8 mei
5 juni
12 juni
3 juli
17 juli
7 augustus
14 augustus
11 september

V14
V16
M18
E20
M23
J26
E28
J31
N32
N36

Duffel
Quievrain
Pontoise
Blois
Pontoise
Duffel
Chateauroux
Peronne
Duffel
Peronne

elke divisie
elke divisie
elke divisie
totaal spel
elke divisie
elke divisie
totaal spel
elke divisie
elke divisie
elke divisie

e.e.a. onder voorbehoud.
Vanuit het bestuur van samenspel Drechtsteden worden de eerst 3 ingekorfde duiven (of te wel
getekende 1 t/m 3) van elke aan het divisie-spel deelnemende liefhebber gratis gezet voor het
divisiespel in het totaalspel.
Met andere woorden, van elke aan het divisiespel deelnemende liefhebber hebben de eerste 3
getekende gratis de kans om de prachtige prijzen te winnen zoals vermeld onder punt 13 in het infoboek 2021.
Net zoals voorgaand seizoen moet het concoursbegeleidingsformulier, met hierop de ingevulde
kolom voor de gezette duiven voor het divisiespel, moet voordat de duiven gelost worden gemaild
zijn naar Peter van der Burg (@mailadres is: pavdburg@outlook.com).
14. Inkorfstaat/Poulen:
Niveau-indeling inkorfstaat:
1 = vereniging
2 = divisiespel
3 = rayon samenspel
4 = samenspel
5 = rayon afdeling
6 = afdeling
7 = fondclubs
8 = samenspel Noord en Zuid-Holland
9 = nationaal

15. Prijsuitreiking:
De prijsuitreiking/kampioenenhuldiging van het samenspel zal op zaterdagmiddag 31 oktober 2021
worden gehouden in Hendrik-Ido-Ambacht. De specifieke uitnodiging volgt ter zijnde tijd.

16. Nationale en dagfond inkorfcentra’s:
Ook in 2021 zal NIC1738 in Hendrik-Ido-Ambacht fungeren als nationaal inkorfcentrum voor alle
nationale overnachtvluchten en de ZLU vluchten.

St.Vincent
Bordeaux
Pau ZLU
Agen ZLU
Cahors ochtend
Barcelona ZLU
Dax
Marseille ZLU
Narbonne ZLU
Bergarac
Perpignan ZLU
Brive ochtend

A23
A24
Z91
Z26
A26
Z94
A27
Z96
Z97
A30
Z98
A32

Inkorven

Lossing

di. 8 juni
di. 15 juni
ma. 21 juni
ma. 28 juni
di. 29 juni
zo. 4 juli
di. 6 juli
ma.19 juli
ma. 26 juli
di. 27 juli
ma.6 augustus
di. 10 augustus

vr. 11 juni
vr. 18 juni
vr. 25 juni
vr. 2 juli
vr. 2 juli
vr. 9 juli
vr. 9 juli
vr. 23 juli
vr. 30 juli
vr. 30 juli
vr. 6 augustus
vr. 13 augustus

17. Verantwoording:
Hoewel de informatie in dit infoboek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is de
mogelijkheid niet geheel uit te sluiten dat er onjuistheden in voorkomen. Het bestuur van samenspel
Drechtsteden zal dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden die hiervan het gevolg kan zijn.

