Beste Sportvrienden,
Voor jullie ligt het verenigingsboekje van het seizoen 2018. Het seizoen is inmiddels een
aantal weken onderweg en 4 vitesse vluchten zijn reeds vervlogen. Voor sommige
liefhebbers was het een prachtige start van het seizoen en voor andere liefhebbers een
walk up call. Komende week staat de eerste midfond vlucht op het programma, dit biedt
nieuwe kansen voor iedereen.
Voor aanvang van het seizoen hebben we als inkorfcommissie een aantal afspraken op
papier gezet. Dit waren mondelinge afspraken met betrekking tot het inkorven, die voor
een ieder wellicht bekend zijn. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over zaken, die
juist onduidelijk waren. Tijdens het inkorven zal dit discussie voorkomen. De afspraken
voor het inkorven zijn toegevoegd aan het informatieboekje, aan een ieder het verzoek
om kennis te nemen van de inhoud.
Vorig jaar hebben we gekozen om te spelen in een A en B divisie. Na de evaluatie in de
voorjaarsvergadering hebben we gezamenlijk besloten om dit voort te zetten. De
meerderheid van de leden was tevreden over de nieuwe spelindeling. Ben je benieuwd
hoe de nieuwe indeling eruit ziet, bekijk verderop de indeling in deze informatiegids.
Onlangs is de nieuwe website van P.V. Steeds Sneller gestart. Op de website
(www.steeds-sneller.nl) kunt u de laatste informatie vinden over diverse onderwerpen
zoals: verenigingsuitslagen, het laatste nieuws, het informatieboekje, een stukje
verenigingshistorie, enzovoort. De website zal de komende periode verder worden
aangevuld met informatie en is zeker een aanrader.
Tot slot, hebber er onlangs een aantal wisselingen in het bestuur plaats gevonden.
Momenteel is de functie voor secretaris nog vacant. Het bestuur wil via deze weg de
leden vragen om deze functie in overweging te nemen. Het je interesse in deze
uitdagende job, meld je dan snel aan!
Het bestuur wenst u allen veel succes in het komende vliegseizoen.
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Postduiven vereniging - P.V. Steeds Sneller
Bestuur
Voorzitter:

F. Beverdam

Secretaris:

Vacant

Penningmeester:

A. Scholing

De Vos v. Steenwijklaan 19
7902 NN Hoogeveen
Tel: 0528-276544
Rabobank,Nr. NL97Rabo0316608637
andyscholing@home.nl

2e Voorzitter:

J. Hugen

Jan Slotswijk 111
7916 TH Elim
Tel: 0528-351842
janhugen@live.nl

2e Secretaris

J. Koster

Emmastraat 41
De Krim
Tel: 0524-572096
Koster125@hotmail.com

Johannes Poststraat 41
7918 AB Nieuwlande
Tel: 0528-856610 / 06-42415998
frank_beverdam@hotmail.com

2e penningmeester: E. Stam

Dr. Broekhoffstraat 3
Hollandscheveld
Tel: 0528-344235
erikenjessicastam@home.nl

Bestuurslid:

De Lossing 8
7914 NC Noordscheschut
Tel: 0528-344154
henri.anitabremer@planet.nl

H. Bremer

P.V. Steeds Sneller
RABOBANK: 31 66 08 637
IBAN: NL97RABO0316608637
BIC: RABONL2U

Jan Bruins Slotstraat 11
7913 ZZ, Hollandscheveld
Website: www.steeds-sneller.nl
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Taakverdeling 2018
Inkorven
Benzing Clubsysteem , manden dicht maken, water geven
H. Nijenkamp
J. Fidom
H. Kip
F. Lok
R. Staal
B. Trip

J. Koster
J. Beverdam
J. Kroezen

Elektronisch Constateren
Inkorfavond – inlezen en
doorsturen Rekenaar
E. Stam
A.J. Zwiggelaar
H. Vonder

Uitlezen systemen en
maken uitslag + doorsturen
E. Stam
A.J. Zwiggelaar
H. Vonder

Wedvluchtbescheiden en
uitslagen kopiëren
H. Nijenkamp
J. Hugen
F. Lok

Karton & Schoonmaken
Manden
J. Fidom
F. Kip
J. Kroezen

Onderhoud & Tuin

Kantine
A. Knol-Metselaar
J. Koster, F. Kip
R. Mersman, K. Mol

Materiaal-Gebouw Beheer
A. Mulderij
H. Nijenkamp
Albert van Goor

Kascommissie
A. Mulderij
H. Nijenkamp
Reserve: H. Bremer

Hand-klokken
Aan & Afslag Moederklok
C. Schonewille
J. Nijman
H. ten Caat

Hokcontroleurs

Contactpersoon Rayon

K. Mol
F. Kip

K. Mol

Concours penningmeester
T. Doldersum

Laadploegen
Zie publicatie bord

Uitslagen Krant + Website
A.G. Spliet

Verwerking reclames
F. Beverdam

Duiven melden
PV0339 / XWY339

Huur gebouw
R. Knol

Clubgebouw schoonmaken
A. van Goor
R. Knol
J. Hugen
J. Nijman

aanvang: 18.30 uur

G. Benjamins, J. Hugen
C. Zomer, A. van Goor
H. Bremer, S. Vos

Commissies:
Tentoonstelling

Attractie

Feestcommissie

J. Hugen

A. Knol-Metselaar

R. Mersman

J. Goelema

A. Scholing

S. Vos

A. Scholing

J. Koster

Voltallig bestuur

B.G. Trip
P.H. Botter
H. Nijenkamp
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Toelichting taken & commissies:
De tentoonstellingscommissie maakt het mogelijk dat onze mooiste duiven 1x per
jaar gekeurd worden door een keurmeester, aangesloten bij de Nederlandse Groep van
keurmeesters van postduiven.
Gelet wordt op:
1. Kop: Belijning en uitmonstering
Oog: Ligging en uitdrukking
2. Vleugels en gewrichten, kwaliteit van pluim en staart
3. Rug, lendenen en bovenstuit
4. Onderbouw, evenwicht, spieren, borstbeenkam en stuitbeenjes
5. Algemene indruk en conditie
Naast het keuren van de duiven, is er ook een gezellig samenzijn met een verloting
waarbij fantastische prijzen te winnen zijn. Ook is er een bonnenverkoop van hard
spelende liefhebbers, die eerst op het internet wordt geplaatst.
De attractiecommissie organiseert de volgende aantrekkelijke prijzen:
1) Attractie duiven (per divisie):
Ieder lid kan voor aanvang van ieder kampioenschap (Vitesse, Midfond, Dagfond, Jonge
duiven en Natour) meedoen aan de attractie vluchten. De inleg hiervoor bedraagt € 5,-.
De attractie duiven zijn elke week de bovenste twee van de lijst. Attractie prijzen worden
uitgekeerd met een prijsverhouding van 40/30/20.
2) Derby duiven (per divisie):
Ieder lid kan voor aanvang van het kampioenschap “Oud” en “Jong” een derby duif
opgeven. De inleg hiervoor bedraagt € 2,- per kampioenschap. De totale inleg wordt
uitgekeerd aan de 1ste prijswinnaar Derby Oud en de 1ste prijswinnaar van derby Jong.
3) 1ste prijs winnaars (per divisie):
Na iedere vlucht wordt een bos bloemen overhandigd aan de winnaar van deze vlucht.
Dit wordt bekostigd en georganiseerd door onze vereniging.
4) Aangewezen duif (per divisie):
Op iedere vlucht is er een poule mogelijkheid voor de aangewezen duif. Inleg hiervoor is
€ 1,25 per vlucht. De winnaar krijgt de totale inleg van die vlucht uitgekeerd.
5) Vleesprijzen (per divisie):
Tot slot, zijn iedere week vleesprijzen te winnen. Voorafgaand aan de vlucht vindt een
trekking plaats, waar de vleesprijzen op zijn gevallen. Het inleggeld bedraagt € 1,25 en
iedereen die prijs heeft gevlogen maakt kans. Alleen de duiven, die als eerste 10
getekenden op de lijst staan, doen mee voor de vleesprijzen. Iedere liefhebber kan
maximaal 1 vleesprijs winnen.
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Indeling Divisie 2018

A Divisie:

B Divisie:

Combinatie Beverdam
J. Koster Jr.
J. Hugen
N. Schonewille
H. ten Caat
R. Staal
Cr. Schonewille
J. Nijman
Fr. Kip
H. Nijenkamp
R. Knol
K. Mol
F. Lok
J. Fidom

H. Kip
A. Mulderij
A. van Goor
E. Stam
Koster-Doldersum
A. Scholing
R. Mersman
S. Vos
P.H. Botter
J. Kroezen
H. Bremer
A. J. Zwiggelaar
A. G. Spliet
B. G. Trip
J. Goelema
M. Temmink
Comb. Vonder-Benjamins
J. Velema
G. Benjamins
M. Zwiggelaar
Albert van Goor
C. Zomer jl.

Promotie 2017:

K. Mol, F. Lok, en J. Fidom

Degradatie 2017:

H. Kip, A. Mulderij, en A. van Goor.

Opmerking:
Komend jaar kunnen 3 leden degraderen uit de A divisie en 3 leden promoveren uit de B
divisie. Aan de hand van het Generale Kampioenschap (per divisie) wordt dit besloten.

Informatie Gids 2018 – PV Steeds Sneller

Informatie Gids 2018 – PV Steeds Sneller

Informatie Gids 2018 – PV Steeds Sneller

Te winnen Kampioenschappen 2018 (per divisie)
Kampioenschappen:
3 Vitesse (V44, 45, 46, 47, 51, 53, 55)
3 Midfond (M48, 49, 50, 52, 24, 56, 57, 58)
3 Dagfond (E51, 53, 25, 61)
3 Jonge duiven (J59, 60, 61, 62, 33, 64, 66)
3 Generaal (Alle vluchten exc. Natour)
3 Natour (N64, 65, 66, 67, 68)

Aangewezen
“
“
“
“
“

Onaangewezen
“
“
“
“
“

Duifkampioenschappen:
Vitesse 3x, Midfond 3x, Dagfond 3x, Asduif Oud 3x, Asduif Jong 3x, Natour 3x.
Jeugdkampioenschap:
Vanaf de jonge duiven vluchten kunnen onze jeugdleden meedoen aan een onderlinge
competitie. Ieder jeugdlid die deelneemt aan 1 of meerdere jonge duiven of Natour
vluchten heeft prijs. Je kunt een leuk diploma winnen met de behaalde resultaten en
iedere jeugdliefhebber ontvangt een beker.
Puntentelling:
De puntentelling geschiedt per tiental, een deler van 1 op het aantal behaalde punten
ofwel een tiende gedeelte van het aantal wat meer als tien wordt in gemand.
Alle vluchten 1:4, behalve de Dagfond 1:3.
In onze vereniging hebben we een aftrekvlucht. Als er minder dan 75% van de vluchten
overblijven binnen een spelonderdeel, dan komt de aftrekvlucht te vervallen.
Poule mogelijkheden vereniging:
Er kan alleen voor HWH (heeft wie heeft) gepould worden. Gebruik hiervoor niveau 1,
poule 13. Inleggeld = € 0,10 per duif. De totale inleg van HWH wordt uitgekeerd met
een prijsverhouding van 60/40. Dus de eerste gezette duif ontvang 60% van de totale
inleg en de tweede duif 40% van de totale inleg.

Diploma: Jaarlijks ontvangen alle vliegende leden een diploma.
Op dit diploma staan alle behaalde prestaties van het afgelopen
seizoen.
Beker of Geldbedrag: Jaarlijks ontvangen alle vliegende leden,
naast een diploma, een beker of geldbedrag. Het bedrag wordt berekend d.m.v. een
vastgesteld puntensysteem. 1 punt is goed voor 1 euro. Inlichtingen over het
puntensysteem via Kees Mol en Erik Stam.
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Afspraken t.b.v. het inkorven
a) Bij aanvang van het inkorven wordt geloot onder de aanwezige leden, om de
volgorde bij het inkorven te bepalen;
b) Leden die later aanwezig zijn, zullen zich zelf op de lijst moeten noteren. Dit
gebeurt op volgorde van binnenkomst;
c) Duiven met gezondheidsproblemen kunnen worden geweigerd;
d) De inkorfcommissie mag duiven steekproefsgewijs controleren op luis;
e) Totaal worden 28 duiven in één mand ingekorfd, tenzij anders vermeld

wordt

door afdeling 10;
f) De manden zullen altijd worden aangevuld tot het maximale aantal, ook als een
liefhebber een volle mand duiven bij zich heeft.
g) Bij de bepaling van een restmand, mogen de manden tot maximaal 1 duif per
mand worden aangevuld, boven het besproken aantal. Mocht dit niet afdoende zijn,
dan zal een restmand worden gemaakt.
h) Bij gecombineerde vluchten (oud & jong), worden oude doffers altijd apart
ingekorfd. Overige verzoeken kunnen worden afgestemd met de commissie;
i)

Alle duiven zullen een chip of gummiring om moeten hebben, anders wordt de duif

geweigerd;
j) Als de mand vol is, zal deze worden voorzien van vers drinkwater;
k) Oude duivinnen moeten worden aangeduid in de klok met een “V” i.v.m. de
herkenbaarheid voor de inkorfcommissie;
l)

Bij meerdere vluchten wordt de vlucht op vrijdagavond gezet als vlucht 1. Op

donderdagavond wordt de vlucht gezet op 2;
m) De liefhebber zal zelf de inkorflijst moeten aftekenen, dit i.v.m. de controle op de
aantallen, aangewezen duiven, en de verschillende spelniveaus;
n) Tijdens

het

inkorven

mogen

alleen

inkorvende

leden

en

leden

van

de

inkorfcommissie aanwezig zijn in de inkorfruimte.
o) Bij het opladen van de manden in de vrachtwagen, zal iedere vlucht worden
gerouleerd tussen de verschillende stapels;
p) De inkorfcommissie zal een lijst moeten bijhouden van het aantal duiven per
liefhebber per mand. Dit i.v.m. het terugkomen van de duiven op zaterdag;
q) Mochten de duiven terug keren naar de lokalen, dan is de inkorfcommissie
verantwoordelijk voor de organisatie bij het afhalen van de duiven.
r) De persoon, die de computerklok bedient zal het ringnummer opnoemen tijdens
het inkorven. De persoon die duiven inkorft, zal het nummer controleren op juistheid.
s) Op zaterdag avond zullen de manden worden voorbereid voor volgende week.
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Overige informatie
Gezamenlijk africhten van onze duiven
Komend seizoen bieden we de mogelijkheid
om onze duiven gezamenlijk af te richten.
Hiervoor worden de leden benaderd door H.
Nijenkamp & J. Hugen. I.v.m. de capaciteit
van onze aanhanger worden de duiven van
onze eigen leden eerst ingekorfd.
Het
vrachtgeld
voor
deze
trainingsduiven
bedraagt € 0,25 per duif.

Penningmeester:
Contributiegeld dient jaarlijks voor 31
maart te zijn voldaan.
Rabobank Nr. NL97Rabo0316608637
Contributie geld:
Vliegende leden Vereniging: € 15,- per lid per jaar.
Steunende leden: € 35,- per lid per jaar (afd. & ver.).
Rayon: € 5,- per lid per jaar.
Afdeling: € 30,- per lid per jaar.
Fondclub: € 20,- per lid per jaar.
Jeugdleden betalen geen contributie voor de vereniging.
Huur Verenigings gebouw:
Bespreken bij R. Knol – Tel: 0528-342715
Kosten:
Eigen leden:
€ 35,Buitenstaanders:
€ 45,Leden die ziek zijn:
Afgevaardigden van onze vereniging brengen langdurig en ernstig zieken een fruitmand.
(langdurig is na zes weken en ernstig is levensbedreigend en vind plaats zodra dit
mogelijk is voor de patiënt)
Het bestuur weet niet van iedereen in welke mate hij/zij ziek zijn.
Geef dit a.u.b. door aan het bestuur, zodat wij een afgevaardigde kunnen benaderen.
Teletekst:
Afd. 10

TV-Drenthe
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