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Beste sportvrienden,
Het vliegseizoen 2018 staat voor de deur, sommige liefhebbers zullen ze al op
scherp hebben, terwijl anderen het nog wat rustiger aan doen en willen pieken op
vluchten later in het jaar. Zoals altijd ontvangt u van ons het Infoblad, met hierin een
schat aan informatie omtrent kampioenschappen en de te winnen prijzen in ons
samenspel.
Graag blik ik even terug op het winterseizoen, de verkoop van de late jongen was
een enorm succes. Grote opkomst en deelname, waarvoor onze dank. Ook de
feestmiddag was erg druk en heel gezellig.
Zoals u vast al weet is P.V. de Snelvlieger toegetreden tot het StedelijkSpel, uiteraard
zijn wij hier erg blij mee, zeker omdat we dit jaar een aantal leden zijn kwijtgeraakt.
Wij heten daarom de nieuwe leden van harte welkom en hopen op stevige
concurrentie vanuit het Capelse.
We gaan natuurlijk door met de Poedelprijs, maar door teruglopende deelname zijn
wij genoodzaakt de inleg te verhogen naar €15, voor dit bedrag speelt u het gehele
jaar mee. Zoals elk jaar weer de gratis kippen en de gratis waardebonnen. Dan
hebben we ook nog de Allrounder, gratis deelname met kans op mooie geldprijzen
en natuurlijk de wisselbokaal.
Uiteraard vervliegen we ook dit jaar weer een SCOOTER op de eerste midfond
vlucht Pontoise (5-5-2018). Meer informatie verderop in dit blad.
Op 13-10-2018 wederom een late jongen verkoop. Leden van het Stedelijk krijgen
voorrang om deel te nemen aan deze spectaculaire middag in het gebouw van P.V.
de Vriendschap.
Hier alvast enkele data die u in de agenda kunt zetten:
15-09-2018 Kerkrade (inkorven bij P.V. de Snelpost op 13-09-2018)
13-10-2018 Late jongen verkoop (P.V. de Vriendschap)
12-01-2019 Kampioenenhuldiging bij P.V. de Snelpost (aanvang 16:30 uur)
Als laatste wil ik u namens het bestuur een sportief jaar toewensen.
Patrick Mudde
Voorzitter

REKENAAR:
De rekenaar van het Stedelijkspel Krimpen aan den IJssel is Hans van Zon. Er zal worden gestreefd de
uitslag van de wedvlucht in hetzelfde weekend op de site van afdeling 5 te plaatsen. Reclames op de uitslag
dienen uiterlijk één week na de vlucht te worden ingestuurd naar de rekenaar. (Email:
jah.vanzon@gmail.com)
WEBSITE BEHEERDER:
Zoals ondertussen bij iedereen wel bekend is heeft het Stedelijkspel al jaren een prachtige internetsite.
Ontwerp en beheer van deze site wordt uitgevoerd door Gerrit Keesmaat. Wekelijks worden hier de
uitslagen, tussenstanden kampioenschappen en gewonnen prijzen, geplaatst. Daarnaast vindt u hier
informatie over het vluchtprogramma, foto’s van de weekwinnaars, tevens de elektronische versie van dit
infoboekje, mededelingen en noem maar op. Neem dus zeker geregeld een kijkje op:

www.stedelijkspel-krimpen.nl
DEELNEMERS STEDELIJKSPEL:
Iedereen die in 2018 lid is van één van de vier genoemde basisverenigingen speelt mee met het
Stedelijkspel Krimpen aan den IJssel. Bij wijzigingen (nieuwe leden of leden die verhuizen) zal het bestuur
beoordelen of deze leden aan het samenspel mogen deelnemen.
KAMPIOENENHULDIGING EN PRIJSUITREIKING:
De kampioenhuldiging en prijsuitreiking van het seizoen 2018 zal plaatsvinden op 12 januari 2019 in het
clubgebouw van P.V. de Snelpost.
TENTOONSTELLINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN:
In 2018 wordt geen tentoonstelling gehouden. Als vervanger voor de tentoonstelling, zal in 2018 op 07-102018 een spectaculaire verkoop van jonge duiven worden georganiseerd. Ieder vliegend hok kan hieraan
deelnemen. Informatie hieromtrent vindt u verderop in dit blad.
ATTRACTIEVLUCHTEN:
P.V. de Snelpost:

15 september 2018

Overnachtvlucht Kerkrade (inkorven 13-09-2018)

ACTIVITEITEN STEDELIJKESPEL 2018
POEDELPRIJZEN:
Inleg € 15,00 per hok voor de 10 bovenste duiven van de inkorfstaat.
prijs van +/- € 15 op iedere vlucht geteld vanaf de laatste prijs dus maximaal 48 keer kans!
Alleen op de zaterdag vluchten worden poedelprijzen vervlogen.
GRATIS WAARDEBONNEN:
Waardebonnen van €15 voor de vijf 1e getekende op:
12 mei
Fontenay Sur Eure (Oud)
4 augustus
Pont St. Maxence (Jong)
Waardebonnen van €15 voor de drie 1e getekende op:
26 mei
Blois
15 juni
St. Vincent
Alleen op de zaterdag vluchten worden de gratis waardebonnen vervlogen. Indien een vlucht wordt
uitgesteld naar de zondag, dan worden de prijzen doorgeschoven naar de eerst volgende zaterdag vlucht
van dezelfde africhting.
KIP:
Vitesse, midfond, jonge duiven en nalijn op de 75e prijs of de laatste prijs
Eendaagse fond op 35e prijs of de laatste prijs; Overnacht fond op 10e prijs of de laatste prijs.
Alleen op de zaterdag vluchten worden gratis kippen vervlogen.
WISSELBOKAAL BESTE ALLROUND DUIF:
Opgeven uiterlijk 6 april: Per vliegend hok mag één duif opgegeven worden. (volledige ringnummer)
Op de africhtingen Vitesse (v.a. 7 april), Midfond, Dagfond en Overnachtfond zijn punten te verdienen. Het
beste resultaat (punten) per africhting telt en wordt getotaliseerd. Regelmatig zal de tussenstand geplaatst
worden op de site en in de lijst!
Opmerkingen:
 Wanneer een vlucht terugkomt wordt deze geteld bij de africhting waarvoor is ingekorfd.
 Voor de allround duif worden alleen de zaterdag vluchten geteld.
Prijzen:

1e prijswisselbeker + € 25
2e prijs€ 20
3e prijs€ 15

SCOOTERVLUCHT
Op de midfondvlucht van Pontoise op 5-05-2017 wordt een SCOOTER vervlogen. Mocht de vlucht
uitgesteld worden naar zondag, dan wordt de scooter doorgeschoven naar de eerst volgende
midfondvlucht.
De inleg bedraagt 2,50 euro per duif.

KAMPIOENSCHAPPEN:
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 uiterlijk vrijdag 6 april bij de rekenaar.
Principiële leden behouden (in geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen in de stand over de
zaterdagvluchten.
Voor het seizoen 2018 zijn de volgende kampioenschappen vastgesteld.
Africhtingskampioenschappen:
Voor de africhtingen (Vitesse, Midfond, Dagfond, Overnachtfond, Nalijn) zijn er drie 3 aan- en
onaangewezen kampioenschappen. Bij de jonge duiven zijn er twee africhtingen, namelijk jong 1 en jong 2.
Er is geen totaal kampioenschap Jonge duiven.
Principiële leden behouden (in geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen in de stand over de
zaterdagvluchten.
Generaal kampioenschappen:
Er zijn 5 kampioenschappen Generaal Totaal voor zowel aan- als onaangewezen. Alle africhtingsvluchten
tellen voor het generaalkampioenschap.
Principiële leden behouden (in geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen in de stand over de
zaterdagvluchten.
Duifkampioenschappen:
Bij elke africhting (Vitesse, Midfond, Dagfond, Overnachtfond, Jonge Duiven 1 en 2, Nalijn) is er 1
duifkampioenschap.
Principiële leden behouden (in geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen in de stand over de
zaterdagvluchten.
Keizerkampioenschappen:
Er is 1 keizerkampioenschap.
Principiële leden behouden (in geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen in de
stand over de zaterdagvluchten.
Koningskampioenschap:
Er is één koningskampioenschap. Hiervoor gelden alle africhtingsvluchten.
Voor prijs 1 t/m 10, behalve voor de overnachtfond prijs 1 t/m 5.
Principiële leden behouden (in geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen in de stand over de
zaterdagvluchten.

Verkoop jonge duiven
Ter vervanging van de tentoonstelling is er op zaterdag13 oktober voor ieder
vliegend hok de mogelijkheid om 2 jonge duiven te koop aan te bieden. Het gaat
om een ouderwetse zaalverkoop, gehouden in het lokaal van P.V. de Vriendschap.
Denk hierbij aan een jong uit uw
duifkampioen, 1e prijswinnaar of
kweekkoppel. De opbrengst is voor 70%
voor de liefhebber zelf, de rest van het
bedrag komt ten goede aan het Stedelijk
(wat weer volledig terugvloeit tijdens het
vluchtseizoen)
Voor u een uitgelezen mogelijkheid om
een leuk bedrag aan uw duiven te
verdienen. Natuurlijk is het zo, des te
hoger de kwaliteit, des te hoger het bedrag. Er kunnen maximaal 72 duiven
worden verkocht.
De inschrijving is vanaf heden geopend. En ook hier geldt wie het eerst komt, wie
het eerst maalt. Zodra u zich met 1 of 2 duiven heeft aangemeld, ontvangt u van
ons een blanco stamkaart, waarop u de achtergrond van uw duif kunt noteren.
Probeer deze stamkaart zo volledig mogelijk in te vullen (de opbrengst zal zeker
hoger zijn!)
Naast de leden van het Stedelijk Spel kunnen ook liefhebbers van buitenaf
deelnemen.
Wij hopen van harte dat u in grote getale mee zult doen om zo Stedelijk Spel
Krimpen gezond te houden en dat u zelf met een mooi geldbedrag naar huis kunt.
Inschrijven is mogelijk via de mail of telefoon bij Patrick Mudde.
Tel: 06-50475468 of pat.mudde@versatel.nl

VLIEGPROGRAMMA STEDELIJKSPEL 2018
Inmanden
30‐mrt
6‐apr
13‐apr
20‐apr
27‐apr
3‐mei
10‐mei
17‐mei
24‐mei
25‐mei
31‐mei
7‐jun
8‐jun
12‐jun
14‐jun
15‐jun
19‐jun
21‐jun
22‐jun
28‐jun
29‐jun
3‐jul
5‐jul
6‐jul
10‐jul
13‐jul
19‐jul
18‐jul
24‐jul
26‐jul
27‐jul
31‐jul
1‐aug
2‐aug
3‐aug
9‐aug
10‐aug
16‐aug
17‐aug
23‐aug
24‐aug
30‐aug
29‐aug
6‐sep
7‐sep
13‐sep

Lossing
31‐mrt
07‐apr
14‐apr
21‐apr
28‐apr
05‐mei
12‐mei
19‐mei
26‐mei
26‐mei
02‐jun
09‐jun
09‐jun
15‐jun
16‐jun
16‐jun
22‐jun
23‐jun
23‐jun
30‐jun
30‐jun
06‐jul
07‐jul
07‐jul
13‐jul
14‐jul
21‐jul
21‐jul
27‐jul
28‐jul
28‐jul
03‐aug
04‐aug
04‐aug
04‐aug
11‐aug
11‐aug
18‐aug
18‐aug
25‐aug
25‐aug
01‐sep
01‐sep
08‐sep
08‐sep
15‐sep

Wedvlucht
Meer
Asse Zellik
Asse Zellik
Quievrain/Arras
Peronne
Pontoise
Fontenay Sur Eure
Pontoise
Blois
Peronne
Melun
Issoudun
Peronne
St.Vincent
Melun
Meer
Bordeaux
Chateauroux
Duffel
Melun
Asse Zellik
Dax
Argenton
Asse?Zellik
Agen
Quievrain
Chateauroux
Peronne
Bergerac
Pontoise
Peronne
Cahors
La Souterainne
Pt.Maxcense
Meer
Pontoise
Duffel
Melun ??
Asse?Zellik
Pontoise
Quievrain
Fontenay Sur Eure / Melun
Peronne
Pont st Maxence
Peronne
Fontenay Sur Eure/ Melun

Dicipline
Africhting (Niet tellen)
Vitesse
Vitesse
Vitesse
Vitesse
Midfond
Midfond
Midfond
Dagfond
Vitesse
Midfond
Dagfond
Vitesse
Overnacht (Nat)
Midfond (Nat/Sec)
Africhting (Niet tellen)
Overnacht (Nat/Sec)
Dagfond (Nat/Sec)
Jongen Vitesse
Midfond
Jongen Vitesse
Overnacht (Nat)
Dagfond (Nat/Sec)
Jongen Vitesse
Overnacht/Ochtendlossing
Jongen Vitesse
Dagfond
Jongen Vitesse
Overnacht (Nat)
Midfond
Jongen Vitesse
Overnacht (Nat)
Dagfond
Jongen Midfond
Africhting (Niet tellen)
Jongen Midfond
Navlucht
Jongen Midfond (Nat)
Navlucht
Jongen Midfond
Navlucht
Jongen Midfond (Nat/Sec)
Navlucht
Jongen Midfond
Navlucht
Jongen Midfond (Sector)

