
Geachte Sportvrienden,

Ook dit jaar organiseren we weer een mooie competitie voor de liefhebbers van de 7 

internationale ZLU vluchten. U kunt hier aan deelnemen als u lid bent van de NPO in een 

afdeling uit ons werkgebied (Afdeling 6 t/m 11). Deelnemen doet u door per vlucht een 

poulebrief van de Fondunie 2000 in te vullen. Er wordt geen contributie of vaste inleg 

gevraagd. Slechts de inleg per duif is van toepassing. Deze is overigens dit jaar verlaagd 

van € 1,00 naar € 0,80.

Een andere wijziging ten opzichte van vorig jaar is onze poulebrief. Vanwege de 

mogelijkheid om volledig elektronisch te constateren hebben we onze poulebrief 

aangepast. Per pagina kunnen nu 40 duiven worden gezet. Ook hebben we enkele 

wijzigingen doorgevoerd in de poules. Heeft wie Heeft is toegevoegd met een inleg van 

€ 10,-- welke in één keer afgaat. Deze is in de plaats gekomen van de Tientjespoule van 

voorheen en valt niet meer onder de Hoofdprijzen. Dit betekent dat een duif naast de HwH

ook nog een hoofdprijs kan winnen, mits hiervoor gezet natuurlijk. Bij de gegarandeerde 

hoofdprijzen zijn een voerbon  t.w.v. € 250,-- en een Serie 2 prijs t.w.v. € 400,-- 

toegevoegd.

Ook de locatie van de prijsuitreiking is gewijzigd. Locatie Overbosch is niet meer 

beschikbaar. De nieuwe feestlocatie is Golden Tulip Ampt van Nijkerk geworden. Op 

verzoek van velen van u is het tijdstip van feestvieren aangepast. Het wordt nu van 16.00 

tot circa 21.00 uur.

Colinda Brügemann heeft door veranderingen in haar normale job, helaas besloten om 

niet langer deel uit te maken van het bestuur van Fondunie 2000. Daarom zijn we op zoek 

naar een liefhebber uit Afdeling 6 die haar op kan volgen. Heeft u  interesse hiervoor, 

meldt u dan bij mij aan. De taakverdeling binnen het bestuur passen we eventueel aan naar

de mogelijkheden en ambities van de nieuwe kandidaat.

De volgende zaken zijn niet gewijzigd:

De vorig jaar geïntroduceerde Koppelkoers was  een succes en blijft derhalve. De gratis 

geld- en natura prijzen zijn gebleven, met dank aan onze sponsors.

De NT-regeling Ochtendlossingen is (nog) niet gewijzigd, maar de kou is nog niet uit de 

lucht.

Ook dit jaar zullen we proberen om met de medewerking van de centrumleiders, het 

rekencentrum en de drukkerij, dat u de “papieren” uitslag binnen één week in huis heeft.

Het is leuk voor u zelf maar ook voor de anderen dat u uw aankomende duiven zo spoedig

mogelijk meldt via www.fondnunie2000.nl

Ik wens u allen veel sportplezier.

Henk Wegh



Bestuur Fondunie 2000

Voorzitter Henk Wegh 

Goorseweg 37, 7241 PA Lochem

T: 0573-471348

E: wegh@planet.nl

Secretaris/secretaresse vacature

Penningmeester & Eddy Fleming

websitebeheer Stalkaars 55, 7242 MS Lochem

T: 06-24381789

E: eddy.fleming@kpnmail.nl 

Concourspenningmeester Paul van den Berg

Dorp 171, 3405 BC Benschop

T: 06-51074964

E: paul.vandenberg@foxbo.com

Reportages + P.R. Jaco van Nieuwamerongen

Kostverloren 59, 3905 AJ Veenendaal

T: 0318 – 501051

E: jaco.vannieuwamerongen@gmail.com

Ereleden: Paul Fleming

Jan Tekkelenburg †



Vliegprogramma 2017

 Wedvlucht  Inkorven  Dag van lossing  Vluchtsponsor

 Pau  Maandag 19 juni  Vrijdag 23 juni  Travipharma

 Agen  Maandag 26 juni  Vrijdag 30 juni
 Gebr. Brügemann

 Kaashandel

 Barcelona  Zondag 02 juli  Vrijdag 07 juli  Rien Weijers Dakwerken

 St.-Vincent  Dinsdag 11 juli  Zaterdag 15 juli  Bergen duivenvoer

 Marseille  Maandag 17 juli  Vrijdag 21 juli  Wielink duivenvoeders

 Narbonne  Maandag 24 juli  Vrijdag 28 juli  Giant

 Perpignan  Maandag 31 juli  Vrijdag 04 augustus  Foxbo maatvoering

Koppelkoers

Wederom is er in 2017 de koppelkoers: er hebben zich al 40 liefhebbers opgegeven!!!

D.m.v. loting worden 2 deelnemers van de koppelkoers aan elkaar gekoppeld.

Op de vluchten Agen-Barcelona-Perpignan worden van elke deelnemer de punten van de 

eerstgeklokte duif en de eerstgetekende duif opgeteld. Daarna worden de punten van de 

koppelmaten opgeteld. Welk koppel over de 3 vluchten het hoogst aantal punten heeft, is 

de winnaar.

Deelname kost €5,00 te betalen op rekeningnr. NL21 RABO 0397 795 610 t.n.v. 

Fondunie2000 o.v.v. uw naam en lidnummer.

Betaling vóór 12 juni 2017 !

Koppels worden voor inkorven van Agen op onze website vermeld.

1e Koppel € 200,00

2e Koppel € 160,00

3e Koppel € 120,00

4e Koppel € 80,00

5e Koppel € 40,00



Vluchtbescheiden en reclames

Wilt u s.v.p. vooraf geen geld overmaken: u ontvangt van onze concourspenningmeester, 

na afloop van de reclametijd van Perpignan, een afrekenstaat met het bedrag dat u dient 

over te maken.

Inkorving

De centrumleiders dienen er voor te zorgen dat de UDP-bestandenmet vermelding van de 

deelnemende NPO-nummers op de dag van inkorving naar RCBD worden gestuurd via 

udp@rcbd.nl

Na het inkorven sturen de centrumleiders binnen 24 uur het voorblad (origineel) van de 

Fondunie poulebrief en een digitale inkorfstaat (vanuit ECS, geniet achter de Fondunie 

poulebrief) op naar RekenCentrum Berg en Dal, Kievitstraat 12 7471 EM Goor.

Op de enveloppe a.u.b. de plaatsnaam en het verenigingsnummer van het inkorfcentrum 

vermelden.

Afslaan

Na het klokkenlichten hoeven er geen poulebrieven meer te worden opgestuurd. U hoeft 

alleen de UDP-bestanden te zenden naar udp@rcbd.nl

Wel dient een 2e exemplaar van de Fondunie poulebrief in het inkorfcentrum te worden 

bewaard, voor als er iets mis gaat bij de postverwerking.

Reclames

Eventuele reclames op de uitslag moeten schriftelijk binnen 7 dagen na ontvangst van de 

uitslag worden opgestuurd naar: Paul van den Berg, Dorp 171, 3405 BC Benschop of 

per e-mail naar: paul.vandenberg@foxbo.com

Bijzonderheden voor alle Fondunie 2000 vluchten

Inleg :  € 0,80 per duif

Uitslag :  € 2,00 (verplicht)

Poules :  In alle kolommen een X plaatsen

Poulebrief :  Fondunie 2000 poulebrief (aanwezig in alle ZLU-inkorfcentra)

Klok inslaan :  In overleg met inkorfcentra

Reglement :  Volgens het wedvluchtreglement van de ZLU

Alle liefhebbers die deelnemen aan de Fondunie 2000 vluchten worden vriendelijk 

doch dringend verzocht hun duiven te melden op www.fondunie2000.nl onder ‘Duif 

melden’. Dit is voorgaande jaren zeer succesvol verlopen en gedurende de 

aankomstdag is er altijd een actueel beeld van het verloop van de vlucht en de 

voorlopige winnaar is direct bekend.

De rekenaar raadpleegt de meldlijst bij het maken van de definitieve uitslag.



Hoofdprijzen

Kolom Gegarandeerde Prijzen Inleg per duif

1 Giant heren- of damesfiets t.w.v. € 1000,00 € 4,00

2 Voerbon t.w.v. € 250,00 bij uw voer leverancier € 3,00

3 Luxe vleespakket t.w.v. € 100,00 € 2,00

4 Euro poule € 1,00

5 Visschotel van Oromar BV Urk € 0,50

6 Serie 2 (€ 4,00 per serie) € 2,00

Reserve

Let op: Per duif kan maar 1 hoofdprijs worden gewonnen, wel kunnen er meerdere 

duiven per hoofdprijs gezet worden!!

Hoofdprijs 4 de Euro-poule is een geld-poule die gewonnen wordt door de eerste 

prijsduif welke hiervoor gezet is.

S2 is een seriespel met 2 duiven. Zet u een kruisje bij uw A1 telt A1 en A2, zet u een 

kruisje bij A5, telt A5 en A6. U kunt meerdere series per vlucht zetten.

Eerste S2 wint een bedrag van € 400,-- !!

Gratis productprijzen

Op elke vlucht zijn er gratis prijzen te verdienen, op plaats:

15 Travipharma product

30 gerookte zalm van Rodé Vis

45 zak Wielink duivenvoer

60 2 kilo Brügemann kaas

75 emmer DHP Cultura Bio Mix

90 opleermand van Leo Pronk

100 Bony Farma product

Gratis geldprijzen

Op elke vlucht zijn er gratis geldprijzen te verdienen met de eerstgetekende duif:

1e Eerstgetekende € 125,00

2e Eerstgetekende € 100,00

3e Eerstgetekende € 75,00

4e Eerstgetekende € 50,00

5e Eerstgetekende € 25,00



Inkorfcentra

Steenwijkerwold De Doorzetters Ten Holtheweg 54 a 0521-587387

Nieuwleusen Nieuwleusen Burg. Bakxlaan 119 06-53858025

Urk Flevoland Vormtweg 7n 06-13879133

Borne De Reisduif Steenbakkersweg 3 074-2666664

Lochem Pax Snelpost Runmolenlaan 21 0573-459429

Putten De Woudvliegers Hooiweg 6 0341-361039

Lichtenvoorde De Blauwe Doffer Oude Aaltenseweg 31 0544-376459

Giesbeek De Postduif Landaansestraat 6c 0313-438014

Zetten De Lingebode Wouterplasstraat 2 0488-454269

IJsselstein De Groene Olijftak Heemradenlaan 11 030-6882969

Soest PV Soest Oostergracht 46 035-6016383

Enkhuizen De Luchtpost Gouw 11 06-13607214

Alkmaar Alkm. Zaterdagvl. Olympiaweg 1a 072-5124616

Amsterdam De IJvogels Kamperfoelieweg 207 06-52373293

Velddriel De Maasbode Laarstraat 6 0418-569938

Noordwijkerhout* De Duinklievers Marktplein 3a 06-47149106

Woerden* Gevleugelde vrienden Jozef Israëlslaan 58 06-21262690

* alleen deelnemers uit Afd.6

Poulestaten

De Fondunie heeft zijn eigen NIEUWE poulestaten: deze zijn gratis en in alle 

inkorflokalen aanwezig. Elk inkorfcentrum krijgt de poulebrieven tijdig toegezonden.

Nieuw is HwH, inleg € 10,00. Winnaar is de eerste prijsduif die voor HwH gezet is. HwH 

is een “normale” poule, dus geen hoofdprijs.

Zorg er voor dat de volgorde van de duiven op de poulebrief gelijk is aan die van uw ECS.

Indien de volgorde van de duiven op de poulebrief afwijkt van de volgorde van de duiven 

op de ECS, dan geldt de ECS-staat. Ingevulde poules op de poulebrief worden dan 

toegewezen aan de corresponderende duif van de ECS-staat.



Feestavond

Datum: 11 november 2017

Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4, 3861 MC Nijkerk

Tijd: 16.00 – 21.00 uur

Programma: Koffie/thee met gebak bij aankomst, huldiging vluchtwinnaars en 

kampioenen, prijsuitreiking hoofd- en gratis prijzen, bonnenverkoop bij 

inschrijving en een verloting.

Om circa 18.00 uur kunt u genieten van een door Fondunie 2000 

aangeboden buffet.

Vanwege het grote succes, zal er voor de dames weer een workshop 

worden georganiseerd.

Wij nodigen u en uw partner en uw vrienden uit om mee te doen aan de alom zeer 

gewaardeerde feestmiddag/-avond van Fondunie 2000.

Overnachten

Speciaal voor de Fondunie-gasten biedt Golden Tulip haar Superior hotelkamers aan voor 

een aangepast tarief van € 69,-- voor een 1-persoonskamer en € 79,-- voor een 2-

persoonskamer inclusief ontbijt. Ook mag u gebruik maken van een sauna, Turks 

stoombad en zwembad.

Indien u wenst te overnachten bij Golden Tulip, dan is het wel verstandig om dit zo tijdig 

mogelijk aan ons door te geven: wegh@planet.nl of 0573-471348.



Kampioenschappen 2017

Super League – 5 prijswinnaars

Kampioenschap met telling zoals het fondspiegelkampioenschap over de vluchten Pau, 

Barcelona, Marseille en Perpignan. 

Maximaal aantal duiven gezet over deze 4 vluchten: 20 duiven. 

Puntentelling: totaal aantal punten van alle prijsduiven opgeteld delen door het aantal 

meegegeven duiven. In de eindstand is het aantal inkorvingen het eerste criterium, 

vervolgens het aantal behaalde punten.

Champions League – 5 prijswinnaars

Kampioenschap met telling zoals het fondspiegelkampioenschap over de vluchten Pau, 

Barcelona, Marseille en Perpignan. 

Minimaal aantal duiven gezet over deze 4 vluchten: 21 duiven. 

Puntentelling: zoals ‘Super League’. In de eindstand is het aantal inkorvingen het eerste 

criterium, vervolgens het aantal behaalde punten.

Pyreneeëncup – 5 prijswinnaars

Kampioenschap over de vluchten Barcelona, St.-Vincent en Perpignan.

Puntentelling: totaal aantal punten van zowel de eerstgeklokte als eerstgetekende 

opgeteld.

Aangewezen kampioenschap – 5 prijswinnaars

Kampioenschap over 6 van de 7 vluchten, de minste vlucht valt af.

Puntentelling: totaal aantal punten van de eerstgetekende.

Onaangewezen kampioenschap – 10 prijswinnaars

Kampioenschap over 6 van de 7 vluchten, de minste vlucht valt af.

Puntentelling: totaal aantal punten van de eerstgeklokte.

Keizerkampioenschap – 1 prijswinnaar

Kampioenschap over 6 van de 7 vluchten, de minste vlucht aangewezen en de minste 

vlucht onaangewezen valt af.

Puntentelling: 2/3 van het aantal punten van het Onaangewezen kampioenschap en 1/3 

van het aantal punten van het Aangewezen kampioenschap opgeteld.

Duifkampioenschap – 3 prijswinnaars

Beste duif over alle vluchten 

Puntentelling: punten per vlucht per duif opgeteld.


