REGLEMENT KEMPENCONCOURSEN 2019
Vluchten
Kempenconcoursen worden gehouden op de vluchten waarop afdeling Oost Brabant, middels
de Commissie Afdelingsconcoursen, concoursen organiseert uitgezonderd Z.L.U.-vluchten.
De concoursen worden voor de kampioenschappen verdeeld in de volgende categorieën:
- midfondvluchten oude duiven
- eendaagse fondvluchten oude duiven
- meerdaagse fondvluchten oude duiven
- jonge duivenconcoursen onder F-vluchten
- vitesse
Om voor de Nationale Kampioenschappen in aanmerking te kunnen komen moet een
samenspel over het vereiste aantal leden van 90 beschikken. Voor de vitessevluchten, die voor
het Nationale Kampioenschap tellen, wordt er een overkoepelende uitslag gemaakt voor dat
doel en volgens het reglement dat daarvoor geldt, gezonden naar de betreffende Nationale
Commissie.
Voor deze vluchten gelden niet de gratis prijzen en sponsorprijzen en er wordt geen
kampioenschap voor vervlogen.
Deelname
Deelname staat open voor basisleden van de Kempische postduivenverenigingen, te weten:
- De Telegraaf, Bergeijk
- De Luchtreizigers, Eersel
- De Witpen, Hapert
- De Luchtbode, Reusel
Reglement
De wedvluchten worden gehouden volgens het wedvluchtenreglement van de Nederlandse
Postduivenhoudersorganisatie (NPO) met de volgende aanvullingen:
Een concours wordt reglementair gesloten als 1/3 deel van de duiven is geconstateerd. Indien
op een speeldag in totaal minimaal een kwart van de in concours staande duiven thuis is en de
concoursen op dezelfde vlucht van de afdeling Oost-Brabant en, in voorkomend geval,
nationaal zijn gesloten, wordt aan het einde van die dag het concours gesloten.
Voor de wedvluchten geldt geen poulestelsel.
Prijzen
Per vluchtcategorie wordt het volgende aantal gratis prijzen vervlogen:
Midfondvluchten oude duiven
7
Eendaagse fondvluchten
5
Overnachtvluchten
3
Jonge duivenvluchten
7
Het systeem van gratis prijzen is als volgt.
De 1e prijs wordt beloond met een gratis prijs, ongeacht de getekende.
Verder komen alleen duiven van de eerste 10 getekenden in aanmerking voor een gratis prijs.
Per vlucht kan een liefhebber maar één gratis prijs ontvangen. Bij het bepalen van de gratis
prijzen wordt begonnen bij de 1e prijs, daarna evenredig verdeeld vanaf de laatste prijs
(100%) van de uitslag. Afronden gebeurt altijd naar boven (bijvoorbeeld: 147,1 wordt 148).
Indien een in aanmerking komende prijs wordt gespeeld door een duif die niet in aanmerking
komt voor een gratis prijs (bijvoorbeeld een elfde getekende), komt de voorgaande prijs
hiervoor in aanmerking. Er wordt dus afgeteld naar vroegere duiven net zo lang tot de gratis
prijs wel valt.
Bakkerij De Lau en Giantel stellen weer extra prijzen beschikbaar.
Deze prijzen worden als volgt gewonnen:
De vlaai wordt gewonnen door de prijs op 1/5 van het aantal gezette duiven (volgende prijs
als er iets achter de komma komt).
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Het Giantel-pakket wordt gewonnen door de prijs op 1/4 van het aantal gezette duiven
(volgende prijs als er iets achter de komma komt).
Voorbeeld 260 duiven in concours: vlaai op prijs 52, Giantel op prijs 65.
Voorbeeld 991 duiven in concours: vlaai op prijs 199 (198,2), Giantel op prijs 248 (247,75).
Zo gaan de sponsorprijzen dus altijd af.
Daarnaast worden op de Kempische Kampioenendag 16 extra prijzen verloot onder alle
personen, die aan een of meerdere vluchten hebben deelgenomen. Iedere naam komt eenmaal
in de pot en men kan op deze dag ook slechts één verrassingsprijs winnen.
Voorwaarde is dat de winnende persoon lijfelijk aanwezig moet zijn anders wordt er
doorgeloot.
Er worden 8 tassen levensmiddelen en 8 zakken duivenvoer voor deze loterij beschikbaar
gesteld die om en om verloot worden.
Deze loting wordt al vrij vroeg (omstreeks 14.30 uur) gedurende het programma verricht.
Per seizoen kan een liefhebber maximaal 3 gratis prijzen ontvangen plus de eventueel
gewonnen gesponsorde prijzen en de verrassingsprijs op de kampioenendag.
Gewonnen gratis prijzen vervallen wanneer die niet direct op de kampioenendag worden
opgehaald.
Uitslag
De uitslagen worden via e-mail doorgezonden naar de contactpersonen van de verenigingen.
De verenigingen zijn verantwoordelijk voor eventuele verdere verdeling.
Melden
Op de overnachtvluchten dienen de duiven gemeld te worden conform de geldende regeling in
de vereniging tot het moment dat er voldoende prijzen zijn verdeeld. Het niet melden van een
aankomst betekent niet klassering van de betrokken duif. Het bestuur kan op deze regel een
redelijkheid- en billijkheidsclausule toepassen.
Bij abnormaal verloop wordt doorgegeven wanneer er in een vereniging voldoende duiven
gearriveerd zijn om het concours te sluiten. De contactpersonen zijn Frans van der Zanden,
telefoon (0497) 517072 of 06 20705036 en Erik Vromans, telefoon (0497) 386322 of 06
18098532.
Kampioenschappen
Er zijn per categorie drie kampioenschappen:
- Aangewezen: twee duiven tellen van de eerste drie getekenden
- Onaangewezen kampioenschap:
Hiervoor worden de punten van de prijsduiven opgeteld en gedeeld door het aantal duiven
dat men mee heeft.
Minimaal deeltal is 10 voor de midfond en jonge duiven.
Voor de eendaagse fondvluchten en de marathonvluchten is het minimale deeltal 5.
- Duifkampioenschap
Let op: het aantal vluchten dat telt is uniform met NPO
Midfond
5 beste van de 7 vluchten tellen
Eendagsfond 5 beste van de 6 vluchten tellen
Marathon
4 beste van de 6 vluchten tellen, voor Duifkampioenschap 3 beste van de 6
vluchten
F-Jong
4 beste van de 5 vluchten tellen
Bij een reglementaire sluiting van een concours verdienen de prijsvliegende duiven de
kampioenspunten die ze zouden behalen wanneer alle te verdelen prijzen zouden zijn
verdiend
2

Aansprakelijkheid
Het Kempen-bestuur doet haar uiterste best om alles in goede banen te leiden en mocht er om
wat voor reden dan ook organisatorisch iets fout gaan dan kan het bestuur hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden. De deelnemer zelf heeft ook de plicht om alles zo goed
mogelijk te controleren en in geval van twijfel of onjuistheden tijdig te reclameren.
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