
 

Website: www.ifc-zeeland.nl K.v.K. Middelburg 59669284 IBAN NL23RABO0147589118  

 

Inkorflokaal: 

Duivencentrum Nishoek 

 

Stationsweg 4D 

4416 PJ Kruiningen 

Telefoon 06-51559300  

I.F.C. Zeeland 
Secretariaat: 

Wilhelminastraat 21 

4424 BB Wemeldinge 

Telefoon 06-51841198 

jaap@bruggemangroep.nl 

 

 

INFORMATIEBOEKJE 2022 
 

 

 

IFC Zeeland 
Internationaal Fond Centrum Zeeland 

www.ifc-zeeland.nl 
 

 

 

ZLU-Vluchten 
 

 

 

Inkorflocatie: 

Duivencentrum “De Nishoek” (1850) 

Stationsweg 4D 

Kruiningen 

tel. 0113-603987 / 06-51559300 

  

mailto:jaap@bruggemangroep.nl
http://www.ifc-zeeland.nl/


 

Website: www.ifc-zeeland.nl K.v.K. Middelburg 59669284 IBAN NL23RABO0147589118  

Stichting Internationaal Fond Centrum Zeeland (IFC Zeeland) 
 
Voorzitter:  Marco Houtekamer  

  Kasteelstraat 7 -  4471 PV  Wolphaartsdijk 
  tel.  06-50973805 - email marco.houtekamer@gmail.com 

 
Penningmeester:  Henk Melis  

  Noordstraat 31 -  4374 AV  Zoutelande 
  tel. 06-58865372 - email henkmelis@planet.nl 

 
Secretaris:  Jaap Bruggeman  

  Wihelminastraat 21 -  4424 BB  Wemeldinge 
  tel. 06-51841198 - email jaap@bruggemangroep.nl 

 
Algemeen:  Sander Dijkema  

  Spoorlaan 12 -  4424 CL Wemeldinge 
  tel. 06-41018632 - email sanderdijkema@zeelandnet.nl 
 
  Jacco Provoost 

  Prelaatweg 64 - 4363 NJ  Aagtekerke 
  tel. 06-22592384 - jaccopro@hotmail.com  
 
Inkorfcentrum:  Duivencentrum “De Nishoek” (1850) 
  Stationsweg 4D – Kruiningen 
  tel. 0113-603987 / 06-51559300 

 
Uit Middelburg: * Volg de A58 en neem afslag 33 Yerseke 
 * Aan het einde van de afrit links richting Kruiningen 
 * Op het eerste kruispunt links de Stationsweg in 
 * Aan de linkerzijde ligt de loods waar we inmanden 
 
Uit Bergen op Zoom: * Volg de A58 en neem afslag 33 Yerseke 

 * Neem aan het einde van de afrit de 4e afslag rechts op  
  de rotonde, volg de weg richting Kruiningen. 
* De eerste afslag in het dorp links is de Stationsweg 

mailto:marco.houtekamer@gmail.com
mailto:henkmelis@planet.nl
mailto:jaap@bruggemangroep.nl
mailto:sanderdijkema@zeelandnet.nl
mailto:jaccopro@hotmail.com
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Beste Sportvrienden, 
 
Na een onrustige winter kunnen we toch weer positief het vliegseizoen 2022 aanvangen, 
negende jaargang al weer. Inmiddels kunnen we gebruik maken van het nieuwe lokaal 
van DC De Nishoek. Weliswaar minder luxueus maar wel gezellig. Nieuwsgierig 
geworden? Neem dan eens een kijkje op onze website waar er foto’s staan van de 
nieuwe locatie bij de nieuwsberichten.  
 
Er zijn wel wat spelregels verbonden aan de nieuwe locatie. Parkeer uw auto alleen aan 
de zijde van het lokaal, maak niet te veel herrie bij het vertrekken en los geen 
vreemde duiven bij het lokaal! 
 
Verder hebben we ook een wijziging aangebracht in de inkorftijd. Voor de niet werkers 
geldt dat zij vanaf 19.45 uur terecht kunnen. Het heeft dus geen zin om er al om 19.00 of 
19.15 uur te zijn. Een vriendelijk verzoek: Doe dat dus ook niet! 
 
Verder dienen alle poulebrieven voor 20.45 uur aangeleverd te zijn. De vrachtwagen komt 
om 10.00 uur. Om alles volledig verwerkt te krijgen gaan we ons stipt aan deze tijden 
houden. Mocht u uitzonderlijk toch een keer niet voor 20.45 uur binnen kunnen zijn 
overleg dan vooraf met de organisatie. 
 
Als bestuur hopen we dat we met elkaar weer een aantal mooie en succesvolle vluchten 
mogen meemaken bij een prima sfeer en onderlinge verstandhouding. Allen veel succes. 
 
Bestuur IFC Zeeland. 
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Vluchtoverzicht:  
 
Nr.:  Losplaats: Datum lossing : Inkorven op: 

91 Pau 24 juni 2022 Maandag 20 juni 2022 
 Op Pau mogen er geen jaarlingen worden ingekorfd. 

92 Agen (O) 1 juli 2022 Maandag 27 juni 2022 

93 Agen (Jrl.) 1 juli 2022 Maandag 27 juni 2022 

94 Barcelona 8 juli 2022 Maandag 4 juli 2022 
 Op Barcelona mogen geen jaarlingen worden ingekorfd. 

 

95 St. Vincent 15 juli 2022 Maandag 11 juli 2022 
 

96 Marseille 22 juli 2022 Maandag 18 juli 2022 

97 Narbonne 29 juli 2022 Maandag 25 juli 2022 

98 Perpignan 5 augustus 2022 Maandag 1 augustus 2022 

 

Inkorftijd: 

Vanaf 19.45 uur tot 20.45 uur. 

Ook Barcelona wordt op maandagavond ingemand. 

 

 

 

Melden: Alleen via het meldformulier online via www.ifc-zeeland.nl 

U kunt alleen nog melden via het meldformulier op onze website. Bij problemen 
kunt contact opnemen met de wedstrijdleiding 
 
 
 
 
Primair zijn de regels van de NPO en de ZLU van toepassing! Voor die betreffende 
regels verwijzen wij u naar de ZLU die deze zowel op hun website als via het 
periodiek kenbaar zullen maken.  

  

http://www.ifc-zeeland.nl/
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ALGEMENE REGELS NATIONAAL ZLU 2022 
Om de uitslagen van de wedvluchten correct te kunnen afwerken en de reclames 
te beperken zijn er regels voor deelname aan de wedvluchten: 
  1. Het ZLU spel is altijd primair en wordt vervlogen op de ZLU poulebrief, welke 

in het ZLU-periodiek is afgebeeld, waarbij tevens de uitleg van het poule-
systeem. De poulebrieven zijn voor alle wedvluchten in het inkorflokaal 
aanwezig. 

  2.  Het invullen van uw N.P.O. lidnummer (8 cijfers) is verplicht. 
  3.  Naam, adres, afstand en GPS coördinaten verplicht invullen. 
  4. Ondertekenen poulebrief is verplicht. 
  5.  De verplichte inleg per duif is € 1,20 
  6.  De uitslag is verplicht en kost € 2,20 
  7.  Nationaal Agen wordt vervlogen in twee categorieën: oude en jaarlingen in een 

apart concours. Dus twee poulebrieven invullen. Voor de oude en jaarlingen is 
een aparte uitslag. 

  8.  De ZLU stelt per wedvlucht diverse ereprijzen ter beschikking, welke worden 
uitgereikt tijdens de Sterrenshow. 

  9.  Naast de controle die door de internationale organisatie wordt geëist, zal 
 door de ZLU controle worden uitgevoerd. Deze controle is  
 steekproefsgewijs hetgeen betekent dat de vroegste duiven, maar ook  
 andere duiven gecontroleerd kunnen worden. 

De controle geschiedt door of namens het ZLU bestuur. Door de controleur zal 
een schriftelijke rapportage worden opgesteld. De controleurs beschikken 
over elektronische controleapparatuur, waarbij het chip-ringnummer en 
unieke-code uitgelezen wordt. Deze gegevens worden gecontroleerd met de 
digitale inkorfgegevens. 

10.  De duiven gaan mee voor risico van de eigenaar. 
11.  Aansprakelijkheidsstelling van de ZLU en haar medewerkers is uitgesloten. 
12.  Door deelname doet de deelnemer(s) afstand van het recht 

(rechts)vorderingen tot schadevergoeding tegen de ZLU en tegen 
medewerkers van de ZLU aanhangig te maken. 

13. Voor de ZLU wedvlucht uitslagen zijn de internationale neutralisatietijden van 
toepassing. 

14.  Door deelname aan onze wedvluchten gaat de liefhebber(s) akkoord met alle 
voorgeschreven aanvullende reglementering van de ZLU op het NPO 

 wedvluchtreglement met aanvullende eisen ZLU conform c.q. KBDB. 
15. De NFO18 wordt toegepast als er één of meerdere duiven in de neutralisatie- 

tijd arriveren waarvan één sneller is als de snelste duif voor het ingaan van de 
neutralisatietijd. In andere gevallen blijft de standaard rekenmethode van 
toepassing. 

16. Duiven voorzien van een door de liefhebbers of derden aangelegde GPS- 
 Trackerringen dienen in de lokalen geweigerd te worden. Zo niet dan worden 
deze in de verzamelcentra verwijderd. 

17. De reglementen en condities zoals vermeld zijn van toepassing. 
18. De liefhebbers die deelnemen aan de ZLU wedvluchten conformeren zich met 

de door de ZLU vastgelegde aanpassingen en/of voorwaarden. Reclamaties in 
deze worden dan ook niet geaccepteerd. 
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19. Bij het niet naleven van voornoemde richtlijnen met aanpassingen beslist het 

ZLU bestuur. 
 
 

Internationaal Duivinnen 
Naast het internationale concours is er ook een dubbeling mogelijk voor  
internationaal duivinnen op de wedvluchten: Pau – Barcelona – St.Vincent -  
Marseille - Narbonne – Perpignan. U dient hiervoor een aparte poulebrief in te 
vullen, inleg € 0,25 per duif. 
 
 
DUIVEN MET EEN CHIPRING. 

 

Inmanden/afslaan: 

•   De liefhebber zet zijn duiven in alleen op niveau 1! Geen poules invoeren, 
hiervoor gebruikt u de handgeschreven poulebrief. 

• De duiven worden vanuit het ECS ingelezen in het rekenprogramma. Wij 
mogen hier GEEN veranderingen meer in aanbrengen!  

• De antenne voor inmanden en afslaan moet hetzelfde zijn (Unikon). 

• De liefhebber is zelf verantwoordelijk voor de juiste gegevens in zijn ECS: 
vluchtnummers correct en op juiste datum (nr 91, 92 enz.). ECS systeem 
Tauris: nummering vanaf 51, 52 enz.; geslacht M/V.  

• Volgorde op de poulebrief. De ECS is bepalend in deze! 
 
Let op duiven alle duiven MOETEN elektronisch geconstateerd worden! 

 

DUIVEN ZONDER EEN CHIPRING. 

 
Het is niet meer mogelijk om duiven in te korven met gummibanden! 
 

Melden van alle duiven: 

• De duif dient binnen 15 minuten na constateren gemeld te worden. 

• Meldprocedure:  
 o Naam en NPO nummer 
 o Kloktijd 
 o Jaartal en aluminiumring 
 o geslacht M/V 

 

 

• U dient te melden via onze website www.ifc-zeeland.nl. U moet binnen 

15 minuten na de eerste constatering melden.  

 
 

http://www.ifc-zeeland.nl/
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Klokken waarin duiven zijn geconstateerd welke in de voorlopige uitslag op de 

ZLU-site bij de eerste 25 staan vermeld kunnen eventueel afgeslagen worden en 

van de ECS een tussentijdse afslag met print gemaakt te worden! Dit is uiteraard 

alleen van toepassing indien de vlucht op de lossingsdag niet af is. Of er wordt 

afgeslagen en opwel tijdstip wordt bepaald door de centrumleider en zal per mail 

en via de website bekend gemaakt worden.  

Het tijdstip van afslaan en lichten van de klokken na de vlucht zal worden gemeld 

op onze website www.ifc-zeeland.nl, per email en in de Whats App–groep. 

 

Naast de regels van de NPO en de ZLU hebben we als inkorfcentrum nog een 
aantal regels die specifiek voor de IFC Zeeland van toepassing zijn: 
 

  1. Lever voor de vluchten uw entingslijst in. 
  2. Zorg dan dat alle duiven een werkende chipring hebben en dat het geslacht 

van de duif goed in uw klok is ingevoerd. 
  3. Zorg dat uw poulebrief duidelijk is ingevuld zonder gekras en wijzigingen. 

Maakt u een fout vul dan een nieuwe poulebrief in. Gelieve uw poulebrief 
niet zelf uit te rekenen!  

  4. Voor alle ingekorfde duiven betaald u, naast de ZLU-inleg, een inleg van  
 € 1,00 per duif voor de onkosten van de IFC Zeeland. 
  5. Poulebrieven zijn te verkrijgen via de vluchtpenningmeester a € 0,50 per stuk. 
  6. Alle betalingen geschieden via een PIN-apparaat. 
  7. a. Bij het inkorven levert u eerst uw poulebrieven in bij desbetreffende tafel. 

Neem plaats in de kantine of buiten. 
 b. Als u afgeroepen wordt gaat u betalen  bij de vluchtpenningmeester. 

Vervolgens haalt u uw mand en gaat naar het inkorflokaal 
 c. Zorg er voor dat u uw duiven op volgorde van uw poulebrief aangeeft! 
 d. Als uw duiven zijn ingekorfd gaat uw klok terug naar het computercentrum 

en wordt uw duivenmand in de hal gezet. Omwille van de ruimte verzoeken 
wij u uw mand daar direct weg te halen en in uw auto of buiten te zetten. 

 e. Nadat uw klok is ingelezen krijgt u deze terug.  
  8. Ongeacht of uw wel of geen duiven heeft geconstateerd dienen alle klokken 

te worden afgeslagen bij IFC Zeeland. 
  9. Bij niet tijdig melden volgen we de werkwijze van de ZLU, dus wordt u daar 

later geklasseerd betekent dit automatisch ook dat dit gebeurt op de uitslag 
van IFC Zeeland. 

10.  Alle gewonnen prijzen dienen te worden afgehaald op de feestmiddag/-avond. 
Prijzen die niet worden afgehaald vervallen aan de IFC Zeeland. 

  

http://www.ifc-zeeland.nl/
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11. De duiven gaan mee voor risico van de eigenaar. 
12. De IFC Zeeland en/of haar medewerkers kunnen nimmer aansprakelijk 

worden gesteld. 
13. Door deelname aan de wedstrijden van de IFC Zeeland gaat de liefhebber 

akkoord met alle voorgeschreven en aanvullende regelementen, alsmede het 
van toepassing zijnde privacyreglement, zoals gepubliceerd op onze website. 

14. Alle deelnemers zijn verplicht werkzaamheden te verrichten, waaronder in 
toerbeurt helpen laden. Het laadschema zal door het bestuur worden        
bekend gemaakt. 

15. Bij alle zaken waarin de regelementen niet voorzien beslist het bestuur van de 
Stichting IFC Zeeland. 
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Laadschema 2022 

 

 

Maandag 20 juni 2022 Pau: 

Bevelanden / Zeeuws-Vlaanderen / Brabant >> LADEN 

Maandag 27 juni 2022 Agen: 

DC De Nishoek >> LADEN 

Maandag 4 juli 2022 Barcelona: 

Walcheren >> LADEN 

Maandag 11 juli 2022 St.Vincent:   

Bevelanden / Zeeuws-Vlaanderen / Brabant >> LADEN 

Maandag 18 juli 2022 Marseille:  

DC De Nishoek >> LADEN 

Maandag 25 juli 2022 Narbonne: 

Walcheren >> LADEN 

Maandag 1 augustus 2022 Perpignan: 

Bevelanden / Zeeuws-Vlaanderen / Brabant >> LADEN  

 

Een laadploeg dient uit minimaal 4 personen te bestaan. Behalve het in- en 
uitladen van de ZLU-manden moeten na afloop ook de manden van De Nishoek 
terug op de inkorftafels worden gezet. 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nxqnw8jGfrePqM&tbnid=MA8Lp3Hrspf51M:&ved=0CAUQjRw&url=http://doordachtverhuizen.nl/category/verhuistips/&ei=TXpmU5S4A8WsPe7YgPgD&psig=AFQjCNHe9JzsvKGWFBOy8_QMeGjSpMQf2A&ust=1399311296165505
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Kampioenschappen: 

 
 

Keizer:  

• Voor dit kampioenschap telt de eerste uit uw klok (onaangewezen) en 1 van 
de eerste 2 getekenden (aangewezen). Een duif kan nooit voor zowel het 
aangewezen als het onaangewezen tellen. Aangewezen gaat voor zodat  uw 
2e duif telt voor het onaangewezen puntendeel.  

• 1 duif per 10 ingekorfde duiven telt voor de punten onaangewezen. Aantal 
punten optellen en delen door het aantal benodigde duiven met punten. Dus 
14 duiven ingemand dan telt het gemiddelde aantal punten van uw eerste 2 
duiven uit de klok. Bij meer dan 20 en minder dan 31 duiven telt dus het 
gemiddelde van de eerste 3 duiven uit de klok, etc.. Let op wanneer er bij 
deze duiven een getekende duif zit telt deze voor het aangewezen deel en u 
zult u dus een extra duif moeten constateren. 

• Alle ZLU-vluchten tellen mee (Agen dus 2x te weten oude en jaarlingen) 

• Narbonne jaarlingen telt niet mee voor dit kampioenschap 

• 1e prijs €  150,00 + beker; 2e prijs €  120,00; 3e prijs €  90; 4e prijs €  70 en de 
5e prijs €  50,00 

 
 
 
Duifkampioenschap: 

• Alle vluchten tellen mee 

• 1e prijs €  100,00 + foto van de duif; 2e prijs €  50,00; 3e prijs €  25,00 
 
 
 
 
 
 
 

 € € € € € € € €  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.arcrugby.nl/joomla/index.php/teams/colts/1079-arc-junioren-en-colts-strijden-dit-weekend-om-nl-kampioenschap&ei=XXNmU9T3K8WIOJDUgPgO&bvm=bv.65788261,d.ZWU&psig=AFQjCNG9N5vdNrkXK6xR-T98vGAlU41_qw&ust=1399309533764608
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Sponsorcup: 

• Deze wordt vervlogen over de vluchten: 

o Pau 

o Barcelona 

o Marseille 

o Perpignan  

• 1 van de eerste 2 getekende telt voor de punten 

• Aantal prijzen gaat boven het aantal punten 

•   1e Prijs €  200,00 + Wisselbeker 

  2e Prijs €  150,00 

  3e Prijs €  100,00 

  4e Prijs €    75,00 

  5e t/m 10e Prijs €   25,00 

 

 
 

Jaarlingencup: 

• Deze wordt vervlogen over de vluchten: 
o Agen 
o Narbonne 

• 1 van de eerste 4 getekende telt voor de punten 

• Aantal prijzen gaat boven het aantal punten 

• 1e Prijs €  125,00 + Wisselbeker 
2e Prijs €  100,00 
3e Prijs €    75,00 
4e Prijs €    50,00 
5e Prijs €  25,00 
 

 

€ € € € € € € €  
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Vluchten: 

• Voor de 1e liefhebber (de winnaar dus) een bos bloemen en een dinerbon 
t.w.v. €  50,00 

• Voor de 2e liefhebber een vleespakket ter waarde van €  25,00 

• Voor de datumprijs een dinerbon t.w.v. € 35,00 van Restaurant De Branding 
uit Yerseke 
Indien de datumprijs valt op een liefhebber die al een prijs heeft gaat de prijs 
naar de eerste opvolgende liefhebber die nog geen prijs heeft (dus datumprijs 
+ 1 plaats lager enz.) 

• De eerste 2e-getekende een vispakket t.w.v. €  25,00 

• Laatste 1e-getekende een vleespakket t.w.v. € 15,00 

• Laatste liefhebber zak voer 
 

                
 
 
Potje: 

• Te winnen door de eerst getekende 

• Inleg € 5,00 per liefhebber 

• Uitkering in 2/3e voor de winnaar en 1/3e voor de nummer 2 

• Uitbetaling op de inkorfdag volgende op de vervlogen wedstrijd. 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bosbloemenbezorgen.nl/imgs/producten/herfstboeket-3-luxe.jpg&imgrefurl=http://www.bosbloemenbezorgen.nl/&h=350&w=350&tbnid=mRTQuw5hu4_9QM:&zoom=1&docid=5LY9yv1g-TbcKM&ei=HnRmU8u5CYfvOYDWgKgK&tbm=isch&ved=0CLsBEDMoRjBG&iact=rc&uact=3&dur=1482&page=3&start=51&ndsp=29
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LYjdLtEXp5yHLM&tbnid=-prU0LtQ7oh6kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hindustantimes.com/brunch/brunch-stories/critics-vs-crowd-who-s-the-expert-now/article1-1118850.aspx&ei=t4JmU7z_JIHBOL7CgJAO&psig=AFQjCNHn2nVi7KV-9sHqHTVH1QWarZi1hQ&ust=1399313278791519
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/tribalium123/tribalium1231208/tribalium123120800351/14974419-hand-die-geld-zak-met-euro-teken-hand-met-een-zak-geld.jpg&imgrefurl=http://nl.123rf.com/clipart-vector/euro_teken.html&h=168&w=110&tbnid=X-JI4pcwHDGdAM:&zoom=1&docid=bcZ4NwaKzbbfzM&ei=_XRmU_TQK46rOtzSgWA&tbm=isch&ved=0CCYQMygeMB44ZA&iact=rc&uact=3&dur=895&page=5&start=118&ndsp=30
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Sponsoroverzicht: 
 
 
Hoofdsponsors (bijdrage gelijk of hoger dan €  200 per jaar): 

• Restaurant De Branding – Yerseke 

• Bruggeman Bedrijfsmakelaardij – Wemeldinge  

• Okkupatie Scheepvaart B.V. - Schore 

 
 
VIP-sponsers (bijdrage minimaal €  100 per jaar): 

• Don Risicobeheer – Middelburg 

• Vanrobaeys Duivenvoeders – Rekkem (B) 

• Melis Seafoods – Westkapelle 

 
 
Sponsers (bijdrage minimaal €  50 per jaar): 

• WS Verzekeringen - Kapelle 

• Slagerij Van Soest – Kruiningen 
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