
 

 

 

 

 

 

 
 

Corr. adres :  B.Brouwer 

Koekoekstraat 30 

4815AN Breda 

 

Onderwerp : Opgave formulier vereniging 

 
Ploegenspel 2021 

De verenigingen worden verzocht om de leden uit uw vereniging welke wensen deel te nemen 

aan het Ploegenspel 2021 dit aan te geven door onderstaande gegevens in te vullen. 
Inleg € 5,00 per lid. 
Sponsors welke zich geroepen voelen kunnen zich opgeven voor € 50,00 per ploeg, mocht deze 
ploeg ook in de prijzen vallen deelt de sponsor mee in de prijzenpot. 

 
Verenigingsnummer : Naam vereniging : Plaats : 

   
 

Opgave deelnemers : Deelnemers opgeven tot uiterlijk 17 April  2021 bij de 
rekenaar bgmbrouwer@ziggo.nl 

 

 Lidnummer : Naam : Plaats : 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    

Opgave sponsor : 

 

Naam Naam bedrijf : Plaats : 

   
   

 
 

OPGELET !!  Controleer of u het juiste lidnummer heeft ingevuld. 



  

  

PLOEGENSPEL 2021 RAYON 3  
  
    

Besloten is om ook dit jaar weer een ploegenspel te organiseren over het gehele seizoen (zowel 

oude als jonge duiven). Per discipline zijn 3 vluchten aangewezen welke hiervoor tellen. Mocht 

een van de vluchten niet doorgaan dan telt de volgende vlucht van deze discipline. Wilt u aan uw 

leden vragen of zij interesse hebben om mee te doen hieraan.   

Ook zijn we op zoek naar sponsors voor naamgeving van iedere ploeg. Via de uitslag en website 

zal hieraan regelmatig aandacht besteed worden. Weet u iemand die interesse heeft om ons te 

sponsoren neem dan contact op met het Union Bestuur. De sponsor bijdrage is € 50,00.   

De sponsors van de 6 prijswinnende ploegen winnen hun bijdrage terug, resterend bedrag wordt in 

de prijzenpot gestopt. Ook Union de Baronie zal ter stimulering een bijdrage storten.   

  

Spelregels:   

  
Deelname: alle leden van rayon 3  

   

Vluchten: 2021  

Vitesse       Midfond    Dagfond    Marathon  

24-04 Peronne              29-05 Sens               22-05 Issoudun            11-06 St.Vincent 

01-05 Morlincourt                    12-06 Chateaudun         05-06 Argenton           18-06 Bordeaux  

22-05 Pont.st.Max                    19-06 Pontoise              19-06 Montlucon         02-07 Agen      

   

Jonge duiven               Jongen Midfond   Natour 

17-07 Quievrain                        14-08  Pontoise                                    14-08 Quievrain 

24-07 Niergies                           21-08  Sens                                          21-08 Niergies 

31-07 Peronne                           28-08  Melun                                        28-08 Peronne 

 

  

(wordt een vlucht afgelast dan telt de volgende vlucht van dezelfde spelsoort).  

 

Opgelet !! Wanneer tussentijds het seizoen gestopt wordt i.v.m de Corona dan vervalt het 

ploegenspel en wordt deze doorgeschoven naar volgend seizoen. 

Als er i.v.m. de Corona op een later tijdstip aan het seizoen begonnen wordt en er noodzakelijke 

wijzigingen moeten plaats vinden in de data dan wel vluchten zullen wij dit op onze internetsite 

vermelden.  

  

Inleg: € 5,00 per deelnemer   



Puntentelling: Punten worden uit de totale Rayon 3 uitslag gehaald, punten alleen te behalen met 

de eerst getekende, waarbij een prijs vliegende eerst getekende 1 punt krijgt (onafhankelijk van de 

behaalde prijs). De behaalde punten van de ploegleden worden bij elkaar geteld en de ploeg met 

de meeste punten is uiteraard de winnaar. Bij gelijke stand wint de ploeg met de meeste 

kampioenschapspunten.   

Ploegen: afhankelijk van de deelname worden er ploegen van 5 leden samengesteld (bij grote 

deelname ploegen van 7 of meer leden). De ploegen worden geloot op basis van het totaal 

generaal aangewezen kampioenschap van 2020.   

Voorbeeld: 75 deelnemers = 15 ploegen van 5.   

De beste 5 van vorig jaar komen in pot 1, nummer 6 t/m 10 in pot 2, enz.   

Uit de 15 potten wordt telkens 1 naam getrokken per ploeg.   

Prijsverdeling: 1e prijs 40%, 2e prijs 25%, 3e prijs 15%, 4e prijs 10%, 5e en 6e prijs 5%   

Opgeven: per vereniging tot uiterlijk 17 april `21  (schriftelijk of via bgmbrouwer@ziggo.nl)   

Vragen: 076-5713513 of bgmbrouwer@ziggo.nl    

  

Veel succes,   
Bestuur Union de Baronie  
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