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CONCOURSCOMBINATIE  

  

RIJN-IJSSEL  

  

  

  

  

  

  

  

  
Oprichting  
Oude tijden gaan weer herleven! Door een herindeling van de kringen werd acht/negen 

jaren geleden een einde gemaakt aan de C.C. Rijn-IJssel. Veel leden hebben nog een 

goede herinnering aan die concourscombinatie. In het stille seizoen werd het voorstel 

van het afdelingsbestuur voor een nieuwe kringindeling aangenomen. Door de nieuwe 

indeling werd er vanuit de diverse leden/verenigingen geopperd om een heroprichting 

van C.C. Rijn-IJssel te onderzoeken.   
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De nieuwe kring bestrijkt zorgt voor een groot gebied. De C.C. Rijn-IJssel is er op gericht 

om de leden van de verenigingen in Arnhem, Dieren, Doesburg, Giesbeek en Velp een 

compacte samenspel te bieden. De commissie van C.C. Rijn-IJssel heeft als doel de 

duivensport voor de leden van deze verenigingen aantrekkelijker te maken. Naast een 

uitslag van de vlucht en uiteraard ook uitgebreide aandacht voor de kampioenen aan 

het eind van het seizoen, is de concourscombinatie ook in het leven geroepen om door 

het seizoen heen de vluchten aantrekkelijker te maken. Voor iedere vlucht/onderdeel 

zijn prijzen te verdienen en/of wordt er een competitie georganiseerd. U zult 

constateren dan nog veel zaken herkenbaar zijn!  

Een commissie staat of valt met de inzet van leden. Vanuit iedere vereniging is er 

minimaal één afvaardigde in de commissie. De leden van de commissie zijn:  

André Gerritsen, De Luchtbode Arnhem  

Jeroen Dorland, Gevleugelde Vrienden Dieren  

Gerrit Dorland, Gevleugelde Vrienden Dieren  

Jan de Vries, De Luchtbode Doesburg  

Louis Rabeling, De Postduif Giesbeek  

Gerwin Linnenbank, De Postduif Giesbeek  

Eric Jordens, Velp-Zuid Velp  

  

De commissieleden zijn te bereiken op commissie@ccrijn-ijssel.nl  

  

  

Wij zullen de komende tijd ook een website lanceren. Hierover volgt nader bericht.   

  

Zetten van de duiven  
U speelt mee door in kolom 6 het aantal duiven in te vullen. Om het een mooi 

concours te laten zijn roepen wij u op alle duiven ook op niveau 6 in te zetten.  

Opcenten: 5 cent per duif  

Spelvorm  
Voor het spelvorm confirmeert C.C. Rijn-IJssel zich aan de afdeling.  Dus 

aantal prijzen 1:4.   
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Puntensysteem voor onaangewezen is het verfijnd puntensysteem.   

Punten voor aangewezen kampioenschappen: één van de bovenste twee   

  

Kampioenschappen  
  

Per onderdeel 5 onaangewezen en 5 aangewezen   

10 generaal snelheid  

  

1 duifkampioen per onderdeel  

  

Alle vluchten tellen voor de kampioenschappen.   

  

  

IEDERE VLUCHT: DUBBELTJESSPEL  
  

KOLOM 6, RIJ 24 DIVERSEN   

  

Inleg € 0.10 per duif  

  

Minimaal 5 duiven zetten (bij deelname minder dan 5 is het ingekorfd aantal gelijk 

aan het aantal gezette duiven, dus 4 mee dan kunt u er ook 4 zetten)  

  

Geen maximum  

  

Prijzen:    

1e gezette duif    : 50% van de inleg  

50e gezette duif    : 30% van de inleg  

De laatst gezette    : 20% van de inleg  

  

Bij minder dan 51 gezette duiven dan is de verdeling afwijkend: 1e gezette, middelste 

en laatst gezette duif.   

  

PER SEIZOEN:   
  

TWEE DERBY-VLUCHTEN  
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KOLOM 6, RIJ 25 DIVERSEN   

  

Inleg € 0.50 per duif (geen maximum)  

  

M18 08-05 MORLINCOURT  

J29 24-07 TIENEN  

Prijsverdeling is afhankelijk van de inleg maar richtinggevend:  

  

1e € 35      

  

2e € 30  

  

3e € 25  

  

4e € 20  

  

5e € 15  

  

6e t/m ……… € 10  

   

   

ATTRACTIEVLUCHTEN  
  

Hierover ontvangt u nog nadere informatie. We zijn sponsoren aan het benaderen om 

een mooi pakket prijzen te maken om enkele attractievluchten te kunnen organiseren.   

  

Mocht u willen sponsoren of een sponsor weten dan verzoeken wij u dat te 

communiceren met de commissie.  

  

Attractieprijzen/gratis prijzen  

  

Per vlucht maximaal 1 prijs per liefhebber te winnen.  
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COMPETITIES  
AANGEWEZEN JAARLING   

• Uiterlijk 9 april (inkorven V14) opgeven bij de commissielid van uw vereniging  

  

• Inleg € 2,= per duif (contant afrekenen bij opgave), maximum van 2 per liefhebber  

  

• alle vitesse-, midfond- en dagfondvluchten  

  

• Prijzen in geld en natura, aantal prijzen afhankelijk van de deelname  

  

JUNIOREN COMPETITE  

• Uiterlijk voor 23 juli (inkorven J29) opgeven bij de commissielid van uw vereniging  

  

• Inleg € 1,= per duif (contant afrekenen bij opgave), maximum van 5 per liefhebber  

  

• Vluchten: J29 t/m J33  

  

• Prijzen in geld en natura, aantal prijzen afhankelijk van de deelname  

  

  

FEESTMIDDAG  

Aan het eind van het seizoen zullen wij u informeren over een feestmiddag. Deze zal 

waarschijnlijk in januari 2022 worden georganiseerd. Naast het huldigen van onze 

kampioenen zullen de prijzen worden uitgereikt maar ook zeker ruimte zijn voor het 

gezellig met elkaar duivenmelken!   

  

  


