
                                                                      

 

WAT U MOET WETEN  IFC HOOGERHEIDE SEIZOEN 2019 

 

www.duivensites.nl/IFCHoogerheide 

IFC HOOGERHEIDE INTERNATIONAAL FOND CENTRUM                                                                                     

gevestigd bij café-zaal De Boulevard Raadhuisstraat 119, 4631 ND Hoogerheide, tel. 0164-612372 

 

Beste Sportvrienden,  

Aan de vooravond van het ZLU-seizoen is hier dan ons info-bulletin 2019. Hierin staan de instructies van 

de ZLU en de huishoudelijke afspraken van ons inkorfcentrum. Het is raadzaam het ZLU-periodiek te 

lezen en regelmatig hun en onze site te volgen of er wijzigingen staan vermeld.  

Allereerst wil ik u het IFC-bestuur voorstellen:  

Voorzitter:      Mat. Weststrate  06 - 27028428                                                                                                       

Secretaris:                Jan van Meer  0165-302693                                                                                                                                                                

                               Schoolstraat 13 

                                   4724 BJ  Wouw 

                                  E-mail:  jan.v.meer@ziggo.nl  

Penningmeester:                    Johan den Ouden  06 - 51752860                                                              

                                 IBAN:  NL11RABO0162517149                                                                                    

Acquisitie:                        Ronald Geerdink  06-53183866 

Centrumleider + webredacteur:          Philip Geerdink  0164 - 615075/06-11421718  

                               E-mail:  phgeerdink@gmail.com  

 

Adviseur bestuur inzake                                                                                                                               

alle technische zaken:                    René Mous 

Rekenaar IFC en BSL:                  Rogier Geerdink 

 

Als er vragen zijn kan men bij een van bovenstaande personen terecht. 

 

Wat te doen als u gaat inkorven. 

Voor iedere vlucht dient u een ZLU-poulebrief in te vullen, deze levert u in bij onze penningmeester, 

gelieve de poulebrieven niet zelf uit te rekenen. We zullen zorgen voor 2 bakjes, A voor de deelnemers 

met: Unikon, Atis, Benzing en Bricon en B voor de deelnemers met: Tipes, Mega en gummiringen. U legt 
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vervolgens de poulebrieven omgekeerd in het voor u bestemde bakje.  Indien u met gummiringen 

concourst, dient u ook uw constateur mee te brengen en in te leveren zodat deze gesteld kan worden.                                                                                                                                           

De cafésprint à 5,- Euro kunt u afrekenen bij onze secretaris Jan van Meer. De pot gaat in één keer af en 

winnaar is diegene die het snelst zijn eerstgetekende op de uitslag weet te klasseren. Uitbetaling van het 

gewonnen bedrag zal pas 2 weken later plaatsvinden.                                                                                                                 

We constateren electronisch (met WCS) of klokken nog ouderwets met gummiringen. Voor duiven 

zonder chipring is er geen verandering, deze duiven worden voorzien van 2 gummiringen en krijgen ook 

een geheim vleugelmerk, deze tweede gummiring dient u wel binnen 15 minuten na de eerste 

gummiring te klokken. Alle duiven moeten binnen 15 minuten worden gemeld! Let op: als u kiest voor 

gummiringen dient de chipring wel verwijderd te worden! Alle deelnemers onderwerpen zich 

automatisch aan het ZLU- en NPO-wedvluchtreglement.  Duiven ingekorfd met een chipring krijgen 

steekproefsgewijze een geheim vleugelmerk, dit ook melden a.u.b. 

Rookverbod. 

De liefhebbers worden verzocht in het overkapte gedeelte vóór het inkorflokaal of het café te wachten 

totdat men aan de beurt is om de duiven in te korven.                                            

Opgelet, in het inkorflokaal, het ervoor gelegen overkapte gedeelte en het café is het op last van onze 

kastelijn VERBODEN TE ROKEN. Wilt u een sigaretje opsteken dan kunt u terecht in het onoverdekte 

gangpad of op het terras voor het café.                                                                                                          

Het inkorflokaal is voorbehouden aan onze werkers en de mensen die hun duiven inkorven. U wordt 

door dhr. Toetenel afgeroepen op volgorde van binnenkomst, rekeninghoudend met wat voor ECS u 

deelneemt; het verschil in ECS en het aantal ingekorfde duiven zorgen ervoor dat de volgorde niet altijd 

synchroon lopen! Nadat uw duiven ingekorfd zijn moet u de uitdraai van de computer bij de aangewezen 

functionaris ondertekenen, hiervoor blijft u zelf verantwoordelijk. Nadien worden de gegevens in de 

computer ingelezen en krijgt u nadat u hebt afgerekend, een betalingsbewijs, een kopie van de 

poulebrief en uw ECS retour. 

Indien u handmatig klokt (gummiringen): 

Klok eerst de gummiring die aan de niet geringde poot zit, daarna de gummiring welke op de vaste 

voetring zit. Noteer de nummers van deze gummiring op een stuk papier en meld deze door via onze site 

(of via een collegaduivenliefhebber, die voor u de melding via de computer verwerkt) vergeet ook het 

vleugelmerk niet door te geven. Let op, de eerste duif altijd de gummiringen apart klokken dat geldt voor 

iedere klok!                                                                            

Jaarlingen mogen op alle vluchten gezet worden behalve op Pau en Barcelona. Op Agen moeten oude en 

jaarlingen apart op een poulebrief, omdat het twee gescheide concoursen zijn. Voor Internationaal 

Narbonne zijn er twee concoursen: jaarlingen en oude duiven. Indien u de jaarlingen niet wilt poulen 

kunt u internationaal volstaan met één poulebrief, oude en jaarlingen. Wilt u op de jaarlingen wel poulen 

dan moet u een aparte poulebrief internationaal invullen, zie instructies in het ZLU-periodiek.                                                                                                                                                                         

Nationaal is er geen dubbeling duivinnenconcours meer. Internationaal kunt u de duivinnen wel 

dubbelen, u dient hiervoor een aparte poulebrief in te vullen. Voor Agen daarentegen is geen dubbeling 

duivinnen mogelijk. 



BELANGRIJK OM TE WETEN: I.v.m. aangescherpte regelgeving bij de Franse autoriteiten sluiten wij ons 

bij de gemaakte afspraken met de ZLU aan dat er géén duif de mand ingaat als er vooraf geen kopie van 

de ENTINGSLIJST bij de poulebrief is ingeleverd!!! Deze behoeft slechts eenmalig bij ons te worden 

ingediend. Als u hem bent vergeten, zal u deze eerst thuis op moeten halen voordat u de duiven ter 

inkorving aanbied.  

Het programma voor de internationale vluchten 2019:  

21 juni 2019 PAU          inkorven  Maandag   17 juni 2019 van 19.00 – 20.30 uur 

28 juni 2019 AGEN oud + jrl.   inkorven  Maandag   24 juni 2019 van 18.00 – 20.30 uur 

 5 juli 2019 BARCELONA    inkorven  Zondag     30 juni 2019 van 18.00 – 19.30 uur 

12 juli 2019 ST. VINCENT    inkorven  Maandag   8 juli 2019 van 19.00 – 20.30 uur 

19 juli 2019 MARSEILLE     inkorven  Maandag   15 juli 2019 van 19.00 – 20.30 uur 

26 juli 2019 NARBONNE    inkorven  Maandag   22 juli 2019 van 19.00 – 20.30 uur 

2 aug. 2019 PERPIGNAN     inkorven  Maandag  29 juli 2019 van 19.00 – 20.30 uur      

 

INKORFTIJDEN: alle vluchten van 19.00 tot 20.30 uur, behalve AGEN 18.00 tot 20.30 uur en BARCELONA 

van 18.00 tot 19.30 uur!!! De klokken voor diegenen die met gummiringen concoursen slaan wij aan na 

het inmanden van de duiven, vanaf plm. 21.00 uur. Wanneer het concours overdag wordt gesloten, 

klokken lichten om 20.00 uur. De volgende concoursdagen eveneens om 20.00 uur, tenzij u een 

afwijkend berichtje van ons via de mail of IFC-app krijgt toegestuurd, dus houd uw e-mail en app's goed 

in de gaten!    

Onkostenvergoeding IFC bedraagt net zoals 2018:   1 euro per duif.  

MELDEN: via de aparte meldpagina op onze eigen site van IFC Hoogerheide 

www.duivensites.nl/IFCHoogerheide en gebruik het speciale meldicoon. Indien u géén computer hebt 

dan kunt u met een collegaliefhebber afspreken dat hij/zij uw melding op de site verwerkt. LET OP: 

alléén in geval dat onze meldsite uitvalt kunt u de duif doormelden bij onze voorzitter Math 

Weststrate, tel.: 06-27028428. Reserve meldpost Agen: zie t.z.t. de mededeling op onze IFC-site. 

PRIJZENSCHEMA + EREPRIJZEN 2019 

5 Generaal kampioenen Totaal, 1 van de bovenste 2 + een tweede duif per tiental (met 11 duiven mee 

betekent dit het gemiddelde van 2 duiven etc.), waarbij 7 van de 8 vluchten voor punten in aanmerking 

komen.                                                                                                                        

Kampioenschapsponsor: IFC HOOGERHEIDE 

1 kampioen Prix Mediteranné  de oostenlijn (Barcelona-Marseille-Narbonne-Perpignan) 2 van de 

bovenste 5 van de poulebrief.                                                                               

Kampioenschapsponsor: TOULET VAN BAEL 

1 kampioen Coupe d'Atlantique de westenlijn (Pau-Agen oud-Agen jaarlingen-St. Vincent) 2 van de 

bovenste 5 van de poulebrief.                                                                                        

Kampioenschapsponsor: TOULET VAN BAEL 
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1 Marathonkampioen (Pau-Barcelona-Perpignan) 1 van de 2 bovenste van de poulebrief. 

Kampioenschapsponsor: MEGA SYSTEEM BASCH B.V. (géén extra ereprijs). 

1 Grote Prijs De Boulevard 1e getekende op alle 8 vluchten, de meeste prijzen tellen, dan de punten.                                                                                                                                              

Kampioenschapsponsor: CAFÉ-ZAAL DE BOULEVARD 

3 Kampioenen Grandprix 1e getekende en 1e geklokte duif op alle 8 vluchten komen in aanmerking voor 

punten. Indien de 1e geklokte duif tevens de 1e getekende is, tellen de punten dubbel.                                                                                                                             

Kampioenschapsponsor: MARTHA VAN GEEL 

3 Asduiven IFC Hoogerheide 2019, op basis van punten (max. drie vluchten).                                                                                                                              

Kampioenschapsponsor: INTERNATIONAL PIGEON PHOTOS, BDP ACCOUNT, KO VAN DOMMELEN EN 

DUIVENNET 

(Alle bovenstaande prijzen zullen tijdens de feestavond door leden van het bestuur worden uitgereikt). 

Dinerbonnen te winnen op het nummer van de lossingsdatum: 

Pau                   : dinerbon REST. JAGERSRUST te Ossendrecht                                                               

Agen Oud          : dinerbon HET RAEDTHUYS te Hoogerheide                                                    

Agen Jaarlingen         : dinerbon D'OUWE LEEUW te Hoogerheide                                                        

Barcelona                : dinerbon REST. DE BRANDING te Yerseke                                                          

St. Vincent                : dinerbon HET RAEDTHUYS te Hoogerheide                                                              

Marseille                  : dinerbon REST. JAGERSRUST te Ossendrecht                                                           

Narbonne               : dinerbon D'OUWE LEEUW te Hoogerheide                                                           

Perpignan                 : dinerbon REST. DE BRANDING te Yerseke 

Indien er minder prijzen zijn dan het nummer van de lossingsdatum, dan komt de prijs te vervallen aan 

de vluchtoverwinnaar! 

Voor de 1e en 5e prijs van iedere vlucht is er een fles wijn gesponsord door DRANKENHANDEL 

SOMERS-HENDRIKX. Er kan slechts één fles wijn per vlucht door één liefhebber gewonnen, vallen beide 

prijzen bij 1 liefhebber, dan vervalt de tweede fles wijn aan de eerstvolgende liefhebber op de uitslag. 

Voor de laatste officiële prijs van iedere vlucht van ons IFC bakt BAKKERIJ LEON WILBRINK uit 

Hoogerheide een lekkere taart!  

Alle 1e prijswinnaars per vlucht krijgen 1 boeket bloemen van BERRY'S BLOEMENSHOP uit Bergen op 

Zoom. Ook wordt er een foto gemaakt van de winnende duif, deze wordt uitgereikt op onze 

kampioenenhuldiging van 16 november 2019 en wordt gesponsord door: INTERNATIONAL PIGEON 

PHOTHOS (BRIAN SANGERS), BDP ACCOUNT, KO VAN DOMMELEN en DUIVENNET.  

De winnaar van prijs 25 op iedere vlucht valt dit jaar extra in de prijzen en wint een zak  duivenvoer 

gesponsord door DIERENSPECIAALZAKEN WEVO uit Steenbergen of JAN WAGEMAKERS uit Roosendaal. 

LET OP: je kan maar één zak voer per seizoen winnen! Eenmaal gewonnen schuift de prijs automatisch 

door naar de eerstvolgende liefhebber. 



Vluchtsponsors 2018 

Pau                 :  MATH. WESTSTRATE                                                                                                                                            

Agen oud                 :  PBAY                                                                                                                                                                

Agen jaarlingen         :  PROP BEPLANTINGSWERKEN V.O.F.,  JAC. PROP                                                                                                                                                           

Barcelona                  :  MAASPLANT B.V.                                                                                                                                                                

St. Vincent                :  RONALD GEERDINK                                                                                                                             

Marseille                 :  SOMERS-HENDRIKS DRANKENHANDEL                                                                                                                

Narbonne              :  CAFÉ DE BOULEVARD                                                                                                                                                   

Perpignan                  :  TOPPIGEONS, PIET DE VOGEL  

Iedere vlucht gratis te vervliegen 100 euro, te verdelen:                                                                                                   

50 euro met de 10e prijs                                                                                                                                                          

25 euro met de 15e prijs                                                                                                                                                        

25 euro met de 20e prijs                                                                                                                                                    

Iedere deelnemer kan 1 geldprijs per vlucht winnen. De opvolger wint dan de volgende geldprijs. Bij een 

tekort aan prijzen beslist het bestuur vooraf op welke prijzen de bedragen worden uitgevlogen. 

Op de 30e prijs vanuit BARCELONA is er een extra dinerbon te winnen van RESTAURANT LOS LATINOS uit 

Roosendaal. 

Brabantse Superleague 

Door deel te nemen aan de ZLU-concoursen via IFC Hoogerheide speelt u automatisch mee in de 

Brabantse Superleague, een samenspel tussen alle 6 Brabantse IFC's. Tenminste als uw afstand vanaf Pau 

niet verder is dan 1040 km, lid bent van de NPO-afdeling Brabant 2000 of Oost-Brabant of woonachtig 

bent in de gemeente Tholen. Het is een open competitie waar we provinciaal niveau de degens kunnen 

kruisen met de sterkste hokken. Op het eind van het seizoen zullen de 5 beste ZLU-spelers en de 

eigenaren van 3 kampioensduiven op een waardige wijze worden gehuldigd. Vanuit Barcelona wordt er 

opnieuw een SUPERSPRINT georganiseerd en is er een wisselbokaal te winnen voor het best spelende IFC 

. Er zal een uitslag worden opgemaakt (rekenaar Rogier Geerdink) en voor al het nieuws kunt u terecht 

op de BSL-website, brabantsesuperleague.jimdo.com. De prijsuitreiking wordt in 2019 verzorgd door IFC 

Tilburg. 

Haringparty 

Ook dit jaar hebben we voor de vaste deelnemers van ons IFC die in 2019 op meerdere vluchten duiven 

inkorfden een HARINGPARTY. Deze haringparty, gesponsord door CAFÉ-ZAAL DE BOULEVARD en 

verzorgd door Marco Poorters, zal gehouden worden op zondag 11 augustus a.s. aanvang 18.00 uur.  

Kampioenenhuldiging   wordt gehouden op zaterdag 16 november 2019 Noteer deze avond alvast in 

uw agenda! Nadere informatie volgt in de loop van het seizoen. 

Internationale Bonnenverkoop  (o.l.v. Ronald Geerdink) en Rad van Avontuur zondag 19 januari 2020, 

niet vergeten! Een unieke kans om uw hok te versterken. 



Sponsors IFC Hoogerheide seizoen 2019: 
 

CAFÉ-ZAAL DE BOULEVARD  

BERRY'S BLOEMENHOP BERGEN OP ZOOM  

MEGA SYSTEEM BASCH BV  

TOULET VAN BAEL  

DRANKENHANDEL SOMERS-HENDRIKX BV 

MAT WESTSTRATE  

BAKKERIJ LEON WILBRINK 

KEURSLAGERIJ J.A. GEILINGS 

RESTAURANT DE BRANDING, DANNY DE VOOGD    

PROP BEPLANTINGSWERKEN V.O.F.  

REST. - BRASSERIE JAGERSRUST                                                                                                                                             

RESTAURANT HET RAEDTHUYS                                                                                                                                      

BISTRO D'OUWE LEEUW  

RONALD GEERDINK                                                                                                                                                        

MAASPLANT B.V. 

TOP PIGEONS PIET DE VOGEL  

BDP ACCOUNT, J. VD BURGT 

VANROBAEYS DUIVENVOEDERS 

BEYERS GRANEN 

MARTHA VAN GEEL                                                                                                                                          

ALBERT HEIJN HOOGERHEIDE                                                                                                                               

JUMBO HOOGERHEIDE                                                                                                                                    

INTERNATIONAL PIGEON PHOTOS BRIAN SANGERS                                                                                          

KO VAN DOMMELEN                                                                                                                        

DIERENSPECIAALZAAK JAN WAGEMAKERS ROOSENDAAL                                                                                                                                              

SLAATS DIERVOEDERS                                                                                                                        

WEVO DIERENSPECIAALZAAK STEENBERGEN                                                                                                

HUIJSMANS KAASBOERDERIJ DE ZUIDGEEST                                                                                                                           

ADRI SWAGEMAKERS                                                                                                                                      

PRIMERA HOOGERHEIDE                                                                                                                                 

VISSERS PETSHOP HOOGERHEIDE                                                                                                              

BOERENBOND PETS PLACE HOOGERHEIDE                                                                                                              

REST. LOS LATINOS ROOSENDAAL                                                                                                         

DUIVENNET  

PBAY                                                                                                              
 

Kijk ook op onze internetsite: www.duivensites.nl/IFCHoogerheide 
 

Een woord van dank aan al onze sponsors, zij dragen in belangrijke mate bij tot het slagen van ons ZLU 
inkorfcentrum te Hoogerheide.  
 

Het bestuur en medewerkers van IFC Hoogerheide wensen jullie voor 2019 een succesvol en sportief 
vliegseizoen toe. 
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