
 

Sportvrienden, 

 Wij organiseren de najaarsklassiekers nu voor de 17e keer en ook dit keer halen we alles uit 

de kast om een goede organisatie neer te zetten. Dit komt mede door dat wij kunnen rekenen 

op veel positieve steun van meerdere verenigingen, afdelingen, NPO, rekenaar, vervoerders 

afd 5 en 11 en de nationale losser Jelle Kooistra. Wij zijn het afdelingsbestuur van de 

afdeling 11 heel dankbaar dat zij al 17 jaar klaar voor ons staan met steun en raad rondom 

onze organisatie. Als mensen denken in oplossingen en niet in problemen dan is er veel 

mogelijk. Gelukkig zijn er nog heel veel mensen in onze sport die op deze manier invulling 

geven aan onze mooie hobby. Ook een speciale dank je wel naar de deelnemers. We hebben 

ook dit jaar vooraf heel veel positieve reacties gekregen dat ze ons initiatief heel erg kunnen 

waarderen. 

Wij wensen iedereen veel succes en vooral veel plezier tijdens deze editie van de 

najaarsklassiekers. 

  

 

Inkorflokalen Oostlijn 

0102 Koeriers Onderdendam (agnesduifje@hotmail.com)  
0205 De Adelaar Harkema (info@elzingaduiven.nl) 
0226 De Blauwband Balk (reitze96@live.nl)  
0232 Gevleugelde Vrieden Jubbega (gv.jubbega@gmail.com) 
0429 Nieuwleusen Nieuwleusen (gerbenknol@hotmail.com)  
0433 Flevoland Urk ( 
najaarsklassiekers@gmail.com)   
 
 

Het wedstrijdprogramma  
17-9-2022 Duiven 
24-9-2022 Boxtel 
01-10-2022 Tongeren 
08-10-2022 Burdine 

 

Als u wilt deelnemen aan deze wedvluchten geef dit uiterlijk woensdag voor de wedvlucht door aan het 

inkorfcentrum, met hoeveel duiven u ongeveer komt, wedstrijdduiven of vrachtduiven, bij wedstrijdduiven welk 

kloksysteem. 

Houdt er rekening mee dat niet elke inkorfcentrum alle kloksystemen kan bedienen. In het geval dat uw 

inkorfcentrum niet uw kloksysteem heeft is het belangrijk dat u de apparatuur en kennis van de klok meeneemt 

naar het inkorflokaal. 

Op de eerste vlucht een kopie van uw entbewijs inleveren bij het inkorflokaal. 
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Vrachtduiven spellen in apart concours en mogen zonder registratie de mand in. 

Inkorftijden worden zo snel mogelijk bekend gemaakt op www.najaarsklassiekers.nl 

 

Inkorflokaal voor het Noorden voor de Westlijn 

0433 Flevoland Urk    (najaarsklassiekers@gmail.com)  
 
Op woensdag 14 september (dinsdagavond inkorven) wordt de laatste oefenvlucht gehouden vanuit Duffel (als u 
wilt deelnemen geef u aantallen uiterlijk maandag 12 september om 12.00 uur aan het inkorfcentrum door) 
 
Wedstrijden 
17-9-2022 Quievrain 
24-9-2022 Niergnies 
01-10-2022 Peronne 
08-10-2022 Roye 
 

Als u wilt deelnemen aan deze wedvluchten geef dit uiterlijk woensdag voor de wedvlucht door aan het 

inkorfcentrum, met hoeveel duiven u ongeveer komt, wedstrijdduiven of vrachtduiven, bij wedstrijdduiven welk 

kloksysteem. 

Houdt er rekening mee dat niet elke inkorfcentrum alle kloksystemen kan bedienen. In het geval dat uw 

inkorfcentrum niet uw kloksysteem heeft is het belangrijk dat u de apparatuur en kennis van de klok meeneemt 

naar het inkorflokaal. 

Op de eerste vlucht een kopie van uw entbewijs inleveren bij het inkorflokaal. 

Vrachtduiven spellen in apart concours en mogen zonder registratie de mand in. 

Inkorftijden worden zo snel mogelijk bekend gemaakt op www.najaarsklassiekers.nl 

Districten 

Westlijn: 

District 1 afdeling 6 
District 2 afdeling 5 
District 3 afdeling 11 
District 7 afdeling 1 
District 8 afdeling 7 
District 9 afdeling 8 
 
Oostlijn: 
 
District 4 Afdeling 11 ACG A-B-F 
District 5 Afdeling 11 ACG C-D-E 
District 6 Afdeling 10 
 

Jeugdleden 

Als najaarskassiekers hebben wij vanaf de start een speciale plek voor de jeugd. 

Legendarisch zijn de feestavonden waarbij de jeugd aan de begin van de avond over de grond rollen om een 

cadeau uit te zoeken. 

Ook dit jaar is er weer een speciale jeugdcompetitie. Omdat wij niet altijd alle jeugdleden in beeld hebben, 

roepen wij u op om de jeugdleden die deelnemen aan te melden via .najaarsklassiekers@gmail.com , zodat dit 
jeugdlid meegenomen wordt in de jeugdcompetitie. 
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Er is nog een hiaat in de berekeningen over 2021, deze worden zo snel mogelijk opgelost en uiteraard krijgt 

iedereen waar hij/zij recht op heeft. 

Ladies League 

Als najaarsklassiekers ondersteunen wij heel graag goede initiatieven in de duivensport. 

Het in de spotlights zetten van de vrouwelijke duivenmelksters is een hele goede zaak. Wij stellen tijdens de 
najaarsklassiekers speciale prijzen beschikbaar voor deze competitie. 

Meld je aan via najaarsklassiekers@gmail.com , zodat je meegenomen wordt in de Ladies League. 

Er is nog een hiaat in de berekeningen over 2021, deze worden zo snel mogelijk opgelost en uiteraard krijgt 

iedereen waar hij/zij recht op heeft. 

   

Feestavond 

Op zaterdag 15 oktober vind er een grote feestavond plaats op Urk. Op deze avond worden alle prijzen 

uitgereikt en wordt er een waar feest van gemaakt, een beetje op de ouderwetse manier, bingo’tje, loterijtje, etc.  

Het is zeker de moeite waard om af te reizen naar Urk, misschien is het leuk dit te combineren met een bezoek 

aan dit mooie vissersdorp. 

Op deze feestavond worden de gewonnen prijzen van 2021 en 2022 uitgereikt. 

 

Vrachtprijzen 

 

De vrachtprijzen staan erg onder druk. Vele prijzen, zoals de brandstofprijzen reizen de pan uit. Wij als 
organisatie zijn hier ook mee geconfronteerd. Het heeft ons hoofdbrekens opgeleverd, want wat ga je 

doorberekenen en wat kunnen wij zelf dragen. Ook wij zijn maar een simpele basisvereniging die dit fenomeen 

organiseert. 

 
We hebben besloten om de vrachtprijs te stellen op 100 eurocent per duif en diegene die voor de prijzen 

meedoen betalen 110 eurocent. 

 

Wij hebben de prijzen vastgesteld op basis van een begroot aantal duiven welke niet wordt beïnvloed door 

vogelgriep in negatieve zin. Dit is een risico, maar we hopen dat we die kunnen dragen. Daarnaast zijn wij van 
mening dat we geen vrachtprijs per vlucht willen vast stellen. Wij begrijpen dat het vreemd lijkt dat voor een 

korte afstand net zoveel wordt betaald als voor een langere afstand. Maar wij vinden dat liefhebbers die alle 

vluchten mee doen daar een voordeeltje van mogen hebben. Uiteindelijk hopen we hiermee een betaalbare 

formule neer te leggen. Maar dat valt niet mee in deze tijd. 

 

In de vrachtprijzen zit 5 cent tegemoetkoming voor uw inkorfcentrum. 

 

Wij werken al jaren samen met sponsors die het mogelijk maken om een hele grote prijstafel neer te leggen. 

Samen met uw inleg van 10 cent hopen wij het ook dit jaar weer kostendekkend te kunnen houden. Ook voor 
onze sponsors geldt dat zij worden geconfronteerd met hoge kosten, dus ook voor hen wordt het moeilijker om 

geld vrij te maken voor onze organisatie. Wij zijn blij dat ze zich er toch voor inzetten om ons en hiermee u als 

deelnemer te helpen. Nieuwe sponsors blijven uiteraard van harte welkom. 

 

 

Hoofdsponsor  

Voor 2021 zal Giant Bicycles uit Lelystad wederom als hoofdsponsor optreden voor de Najaarsklassiekers. Wij 

zijn onze hoofdsponsor dankbaar voor de in ons gestelde vertrouwen. Helaas zullen wij na dit jaar afscheid 
moeten nemen van deze sponsor 



Ook dit jaar stellen zij een fiets beschikbaar voor de winnaar van de Najaarsklassiekers. In de Tour de France 

kunt u zien wat u allemaal met zo’n fiets kan. 

Wilt u de toekomstige hoofdsponsor worden van onze organisatie, dan bent u van harte welkom. Meld u zich 

bij de sponsorcommissie. 

 

  

Compuclub 

De compuclub is ook een belangrijke sponsor van onze organisatie. Zij rekenen belangeloos voor onze de 

uitslagen uit en op deze manier kunnen we het hele land informeren over de uitkomsten van de wedstrijden. Wij 

zijn dankbaar voor deze samenwerking. 

Andere Sponsors 

Een hele groep Urker ondernemingen die ons al 17 jaar terzijde staan om de prijzen tegen een zo laag mogelijk 

tarief binnen te halen. 

www.duivenveilingen.com die voor onze organisatie de bonnenverkoop voor het goede doel regelen en 

belangeloos via hun site laten lopen. 

Goede Doel 

Sinds de start van de najaarsklassiekers, voorheen taartvluchten, op Urk organiseren wij deze vluchten om de 

maatschappelijke betrokkenheid van ons sport te tonen aan de buitenwereld. Wij hebben vele jaren geld 

opgehaald voor het RonaldMcDonaldhuis in Leeuwarden en na het sluiten van deze vestiging doen wij dit voor 

het RonaldMcDonaldhuis in Beesterzwaag. 

Dit huis verzorgt opvang voor kinderen met ernstige ziektes, die tijdelijk zoveel verpleegt moeten worden dat dit 

thuis onmogelijk is. Het RonaldMCDonaldhuis kenmerkt zich door ruimte te bieden dat familie dicht bij de patiënt 

kan blijven. Naast deze activiteit bied dit RonaldMcDonaldhuis ruimte voor vakanties voor gezinnen waar een 

normale vakantieplek onmogelijk is vanwege ziekte van een van de kinderen binnen het gezin. 

Wij hebben in al die jaren al ruim 40.000 euro opgehaald voor dit goede doel en zijn van plan dit goede doel nog 

vele jaren te steunen.  

Voor het goede doel willen wij ook een bonnenverkoop organiseren. Bent u een goed spelende liefhebber die 

graag onze doelstellingen wil ondersteunen, meldt u dan aan voor de bonnenverkoop via 

najaarsklassiekers@gmail.com.  

 

De bonnen zullen worden verkocht via www.duivenveilingen.com .  
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