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Beste fondclub vrienden, 
 
Nog even en dan beginnen de marathonvluchten weer. We hebben nog steeds te maken met het 
Corona virus maar er komen steeds meer versoepelingen. Hopelijk gaan we snel weer terug naar 
het oude normaal.  
Fondclub Rotterdam en Fondclub de Marathonvliegers hebben de handen ineen geslagen voor wat 
betreft de marathonvluchten en dit is één fondclub geworden, waarbij iedereen die lid is van 1 van 
de 2 fondclubs ook hier lid van kan worden. Wij als bestuur hebben er zin in en wij hopen u ook.  
Er zijn dit jaar 5 NPO/Sector vluchten. Hiervoor telt het keizerkampioenschap NPO/Sector vluchten. 
En er zijn 6 ZLU vluchten. Hier telt het keizerkampioenschap ZLU vluchten. En er is een keizer totaal 
over alle 11 vluchten. 
Aan het eind van het seizoen is er de vlucht Brive deze telt niet mee voor de kampioenschappen in 
onze fondclub. Wij maken wel een uitslag en de gratis te verdien prijzen zullen ook voor deze vlucht 
tellen. 
Het rekenwerk gebeurt dit jaar voor het eerst door de Compuclub. 
Hopelijk wordt het een marathonseizoen met weinig verliezen en mooie vluchten, en dat de beste 
mogen winnen. 
 
Iedereen veel succes 
 
Allereerst willen we u er weer op wijzen om uw NPO lidnummer die in dit informatie blad 
staat door te nemen en eventuele wijzigingen door te geven aan André Herpst. Als u dit 
niet doet kan het wel eens zijn, dat u niet in de uitslag staat.  
 

Controleer dus s.v.p. nu eerst uw eigen gegevens 
verderop in dit boekje en mocht er iets niet kloppen 
meldt dit dan gelijk.  
Wanneer u van vereniging bent gewisseld 
geef het nieuwe NPO lidnummer door. 
Reklames van niet doorgegeven NPO 
lidnummers worden niet in de uitslag 
verwerkt!!!!! 
 

 

Informatie 2021 
 
Puntentelling voor het keizergeneraal is volgens het verfijnd NPO systeem en één duif van de 
bovenste twee. 
Als een vlucht door omstandigheden niet doorgaat, dan is de vervangende vlucht op die zelfde 
datum de wedvlucht die telt voor de combi’s. Mocht er door omstandigheden met de wedvluchten 
toch iets voordoen wat niet te voorzien is. Dan is het bestuur altijd gerechtigd om hierin een 
beslissing te nemen waar de leden dan via de site of uitslaglijst zo snel mogelijk van op de hoogte 
worden gebracht. Tevens respecteren wij de regels die zijn vastgesteld inzake het inkorven 
van jaarlingen.  
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Uitslagen  
 
Deze worden dit jaar verzorgd door de compuclub.  
 
 
 
 
 
 
Punten Keizerkampioenschap Totaal over 11 vluchten (3 kampioenschappen) 
 
Punten voor de kampioenschappen, worden als volgt toegekend: per vlucht tellen de punten volgens 
het verfijnd NPO systeem en één duif van de bovenste 2, dit bij elkaar is het keizerkampioenschap 
totaal over 13 vluchten.  
De nummers 1, 2 en 3 krijgen een bokaal. 
De vluchten die hiervoor tellen zijn  alle vluchten van de NPO/Sector lossingen en alle vluchten van 
de ZLU vluchten. 
 
Punten Keizerkampioenschap NPO/Sector lossingen (3 kampioenschappen) 
 
Punten voor de kampioenschappen, worden als volgt toegekend: per vlucht tellen de punten volgens 
het verfijnd NPO systeem en één duif van de bovenste 2, dit bij elkaar is het keizerkampioenschap 
middaglossingen. 
De nummers 1, 2 en 3  krijgen een bokaal. 
De vluchten die hiervoor tellen zijn Sint Vincent, Bordeaux, Cahors OL, Dax en Bergerac. 
 
 
Punten Keizerkampioenschap ZLU vluchten (3 kampioenschappen) 
 
Punten voor de kampioenschappen, worden als volgt toegekend: per vlucht tellen de punten volgens 
het verfijnd NPO systeem en één duif van de bovenste 2, dit bij elkaar is het keizerkampioenschap 
ZLU vluchten. 
De nummers 1, 2 en 3 krijgen een bokaal. 
De vluchten die hiervoor tellen zijn Pau, Agen (totale uitslag van oude en jaarlingen tezamen), 
Barcelona, Marseille, Narbonne en Perpignan. 
 
 
 
 
Contributie betalingen  
 
Overboeking van uw contributie: Omschrijf duidelijk uw vereniging en lidnummer en de naam van 
wie deze betaling is. Dit levert voor onze penningmeester Henry Visser het minste werk op. 
U kunt dit overmaken op NL92SNSB0908406509 tnv Fondclub Marathonvliegers.  
Uiterlijk tot 1 juni 2021. 
 
 
 
Leden 
 
Beste mensen controleer ook de ledenlijst op eventuele fouten van lidnummers,  
Klopt uw NPO lidnummer niet geef dit dan zo snel mogelijk door aan André Herpst 06-18873628 of 
lindandre@planet.nl. 
 
Mailadres 
Wanneer u geen mail ontvangt van de fondclub, dan hebben wij of geen mailadres of niet het juiste 
mailadres. Geef u juiste mailadres door aan André Herpst lindandre@planet.nl. 
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Gratis Prijzen per NPO/Sector vlucht te verdienen:  
 
1e prijs Schaal met orchideeën en een aandenken tijdens de uitreiking. 
Prijs 10, 25, 50 etc. tot einde concours per 25 tal een bedrag van € 12, - 
Hoofdprijs A: Luxe verrassingsprijs (1 van de bovenste 5 getekende) 
Hoofdprijs B: Boodschappenpakket of groente en fruitpakket (1 van de bovenste 5 getekende) 
Hoofdprijs C: Kaaspakket (1 van de bovenste 5 getekende) 
Hoofdprijs D: Duivenpakket op prijs 20. 
Hoofdprijs E: Zalm op de laatste prijs. 
Ieder liefhebber kan maar 1 hoofdprijs per vlucht verdienen, indien een liefhebber al een hoofdprijs 
heeft schuift deze 1 plek op naar achter. Bij de laatste prijs schuift deze 1 plek naar voren. 
 
 
Gratis Prijzen per ZLU vlucht te verdienen:  
 
1e prijs Schaal met orchideeën en een aandenken tijdens de uitreiking. 
Prijs 10, 25, 50 etc. tot einde concours per 25 tal een bedrag van € 12, - 
Hoofdprijs A: Luxe verrassingsprijs (1 van de bovenste 5 getekende) 
Hoofdprijs B: Boodschappenmand of groente en fruit pakket B (1 van de bovenste 5 getekende) 
Hoofdprijs C: Kaaspakket C (1 van de bovenste 5 getekende) 
Hoofdprijs D: Duivenpakket op prijs 20. 
Hoofdprijs E: Zalm op de laatste prijs. 
Ieder liefhebber kan maar 1 hoofdprijs per vlucht verdienen, indien een liefhebber al een hoofdprijs 
heeft schuift deze 1 plek op naar achter. Bij de laatste prijs schuift deze 1 plek naar voren. 
 
Gratis Hoofdprijzen per vlucht 
 
Sint Vincent: Hoofdprijs A Accuboormachine 
  Hoofdprijs B Boodschappenpakket t.w.v. € 75,-- 
           Hoofdprijs C Kaaspakket t.w.v. € 50,-- 
  Hoofdprijs D Duivenpakket t.w.v. € 40,-- 
  Hoofdprijs E Zalm  
 
Bordeaux: Hoofdprijs A Soundbar 
  Hoofdprijs B Groente en fruitpakket t.w.v. € 75,-- 
           Hoofdprijs C Kaaspakket t.w.v. € 50,-- 
  Hoofdprijs D Duivenpakket t.w.v. € 40,-- 
  Hoofdprijs E Zalm  
 
Pau:  Hoofdprijs A Nespresso apparaat 
  Hoofdprijs B Boodschappenpakket t.w.v. € 75,-- 
           Hoofdprijs C Kaaspakket t.w.v. € 50,-- 
  Hoofdprijs D Duivenpakket t.w.v. € 40,-- 
  Hoofdprijs E Zalm 
 
Cahors OL: Hoofdprijs A Fiets 
  Hoofdprijs B Boodschappenpakket t.w.v. € 75,-- 
           Hoofdprijs C Kaaspakket t.w.v. € 50,-- 
  Hoofdprijs D Duivenpakket t.w.v. € 40,-- 
  Hoofdprijs E Zalm 
 
Agen ZLU: Hoofdprijs A Tablet 
  Hoofdprijs B Groente en fruitpakket t.w.v. € 75,-- 
           Hoofdprijs C Kaaspakket t.w.v. € 50,-- 
  Hoofdprijs D Duivenpakket t.w.v. € 40,-- 
  Hoofdprijs E Zalm 
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Dax:  Hoofdprijs A Nespresso apparaat 
  Hoofdprijs B Groente en fruitpakket t.w.v. € 75,-- 
           Hoofdprijs C Kaaspakket t.w.v. € 50,-- 
  Hoofdprijs D Duivenpakket t.w.v. € 40,-- 
  Hoofdprijs E Zalm 
 
Barcelona: Hoofdprijs A Dinerbon t.w.v. € 150,-- 
  Hoofdprijs B Boodschappenpakket t.w.v. € 75,-- 
           Hoofdprijs C Kaaspakket t.w.v. € 50,-- 
  Hoofdprijs D Duivenpakket t.w.v. € 40,-- 
  Hoofdprijs E Zalm 
 
Marseille: Hoofdprijs A Kärcher stofzuiger 
  Hoofdprijs B Groente en fruitpakket t.w.v. € 75,-- 
           Hoofdprijs C Kaaspakket t.w.v. € 50,-- 
  Hoofdprijs D Duivenpakket t.w.v. € 40,-- 
  Hoofdprijs E Zalm 
 
Bergerac: Hoofdprijs A Dinerbon t.w.v. € 150,-- 
  Hoofdprijs B Boodschappenpakket t.w.v. € 75,-- 
           Hoofdprijs C Kaaspakket t.w.v. € 50,-- 
  Hoofdprijs D Duivenpakket t.w.v. € 40,-- 
  Hoofdprijs E Zalm 
 
Narbonne: Hoofdprijs A Accuboormachine 
  Hoofdprijs B Boodschappenpakket t.w.v. € 75,-- 
           Hoofdprijs C Kaaspakket t.w.v. € 50,-- 
  Hoofdprijs D Duivenpakket t.w.v. € 40,-- 
  Hoofdprijs E Zalm 
  
Perpignan: Hoofdprijs A Soundbar 
  Hoofdprijs B Groente en fruitpakket t.w.v. € 75,-- 
           Hoofdprijs C Kaaspakket t.w.v. € 50,-- 
  Hoofdprijs D Duivenpakket t.w.v. € 40,-- 
  Hoofdprijs E Zalm 
 
Brive:  Hoofdprijs A Kärcher stofzuiger 
  Hoofdprijs B Groente en fruitpakket t.w.v. € 75,-- 
           Hoofdprijs C Kaaspakket t.w.v. € 50,-- 
  Hoofdprijs D Duivenpakket t.w.v. € 40,-- 
  Hoofdprijs E Zalm 
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Wist u dat ... ? 
 

U uw entlijst mee moet nemen bij de eerste keer dat u inkorft bij een 
inkorfcentrum. 

 

 

U zelf even de moeite moet nemen om te controleren of uw NPO 
lidnummer klopt!!! En zeker wanneer je van vereniging bent gewisseld 
dan moet u het nieuwe NPO lidnummer doorgeven. Reclames op niet 

doorgegeven NPO lidnummers worden niet in de uitslag 
opgenomen. 

 

 
 
 

 U ook reclame, sponsering, kunt plaatsen van uw bedrijf, winkel, maakt niet uit wat, tegen 
vergoeding op de site van de: 

 http://www.fondclubmarathonvliegers.nl 
 

(Gratis te vervliegen gratis) 
In 2021 

 
 9 Bokalen 
 12 keer een schaal met orchideeën. 
 12 keer een verassing voor de winnaar 
 12 keer luxe hoofdprijs  
 12 keer boodschappen of groente en fruitpakket t.w.v. € 75,-- 
 12 keer kaaspakket t.w.v. € 50,-- 
 12 keer duivenpakket t.w.v. € 40,-- 
 12 keer een zalm 
 En +/- €1000,- aan geld prijzen 

 
Dit alles voor maar € 32,50,  

Dit kan alleen bij fondclub de Marathonvliegers !!!!!!! 

Voorzitter:  Peter van Sintmaartensdijk 078-6158923  
 

Secretaris: Leon de Jong 06-55520627  

Penningmeester 
en Pr: 

Henry Visser 0180-859707  

Bestuurder: Marcel van de Helm 06-57100854  

Bestuurder: John de Vreede 06-20198402  

Bestuurder:  Koos van den Heerik 06-29234935  

Bestuurder: Theo Jelijt 06-13883924  

Bestuurder: André Herpst 06-18873628  
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http://www.marathonvliegers.nl 
 
 
Het bestuur 

Fondclub Marathonvliegers concoursen 2021 
 
 Inkorfdag Wedvlucht: Lossingsdag en datum: 

 

 NPO/Sector   
1 Dinsdag  8 juni Sint Vincent Vrijdag  11 juni 2021 
2 Dinsdag  15 juni Bordeaux Vrijdag  18 juni 2021 
3 Dinsdag 29 juni Cahors OL Vrijdag 2 juli 2021 
4 Dinsdag  06 juli Dax Vrijdag  09 juli 2021 
5 Dinsdag  27 juli Bergerac Vrijdag  30 juli 2021 
6 Dinsdag 10 aug Brive OL Vrijdag 13 aug 2021 
 ZLU   
1 Maandag 21 juni Pau Vrijdag 25 juni 2021 
2 Maandag 28 juni Agen Vrijdag   02 juli 2021 
3 Maandag 05 juli Barcelona Vrijdag 09 juli 2021 
4 Maandag 19 juli Marseille Vrijdag 23 juli 2021 
5 Maandag 26 juli Narbonne Vrijdag  30 juli 2021 
6 Maandag 02 aug Perpignan Vrijdag 6 aug 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controleer of uw NPO nummer juist is. Zo 
niet geef dit dan door aan André Herpst. U  
komt anders niet in de uitslag en nemen we 
een eventuele reclame hierover niet in 
behandeling. 


