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INFOBLAD 2021 STEDELIJK SPEL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
 
VERENIGINGEN:   P.V. OP EIGEN WIEKEN     

P.V. DE SNELPOST           
P.V. DE SNELVLIEGER 
P.V. DE REISDUIF 

 
 
BESTUUR 
 
Voorzitter:     Bestuurslid: 
Patrick Roodenburg    Goof van Eck 
Tel. 06-28291585    Tel. 06-38249064 
Email: p.a.rodenburg@icloud.com  Email: info@ons-schuurtje.nl 
 
 
Seceretaris:     Bestuurslid:   
Peter Otterspeer    Leen Boers 
Tel. 06-10956215    Tel. 06-55219088 
Email: c.p.otterspeer@outlook.com  Email: leenboers1969@hotmail.com 
 
 
Peningmeester:   Bestuurslid: 
Gerrit Keesmaat     Martin de Groot 
Tel. 0180-510352    Tel. 06-52002123 
Email: gkeesmaat@planet.nl   Email: madeegro@gmail.com 
 
 
Rekenaar:     Bestuurslid: 
Hans van Zon     Willem Seton 
Tel. 06-11730510    Tel. 06-27014796 
Email: jah.vanzon@gmail.com   Email: wc.seton1968@gmail.com 
 
 
 
 
    
 
   
    
 

  



 
 
 
 
 
Beste sportliefhebbers, 
 
Voorzitter Patrick Mudde en bestuurslid Willem Blaak zijn helaas gestopt 
met de werkzaamheden bij het stedelijke spel. Wij willen hen bedanken 
voor al hun tijd en inzet.  
 
Ik zal mezelf dan ook even voorstellen, mijn naam is Patrick Rodenburg, 
nieuwe voorzitter van het stedelijke spel. Ik ben 33 jaar oud, getrouwd en 
vader van 2 kinderen. Ik vlieg combinatie met mijn vader, onder de naam 
Combi Rodenburg. Ik ben lid van de vereniging de reisduif in Krimpen 
aan de lek.  
 
Ondanks dat het Covid-19 virus nog steeds om ons heen is kunnen wij 
gelukkig toch gaan beginnen met de duivensport.  We hopen dan ook dat 
wij dit jaar nu wel een leuke duivenverkoop en feestmiddag kunnen 
realiseren.  
 
Natuurlijk zijn er ook weer volop kampioenschappen te verdienen, alle 
informatie hierover vindt u verderop in dit infoblad. 
 
Blijf vooral gezond en ik wens iedereen veel succes met het 
duivensportseizoen. 
 
 
Namens het bestuur, 
Patrick Rodenburg  
Voorzitter 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

REKENAAR: 

De rekenaar van het Stedelijk spel Krimpen aan den IJssel is Hans van Zon. Er zal worden 
gestreefd de uitslag van de wedvlucht in hetzelfde weekend op de site van het Stedelijk spel 
https://stedelijkspel.wordpress.com/. Reclames op de uitslag dienen uiterlijk één week na de 
vlucht te worden ingestuurd naar de rekenaar. (Email: jah.vanzon@gmail.com) 
 

WEBSITE BEHEERDER: 

Zoals ondertussen bij iedereen wel bekend is heeft het Stedelijk spel al jaren een prachtige 
internetsite. Ontwerp en beheer van deze site wordt uitgevoerd door Gerrit Keesmaat. 
Wekelijks worden hier de uitslagen, tussenstanden kampioenschappen en gewonnen prijzen, 
geplaatst. Daarnaast vindt u hier informatie over het vluchtprogramma, foto’s van de 
weekwinnaars, tevens de elektronische versie van dit infoboekje, mededelingen en noem 
maar op. Neem dus zeker geregeld een kijkje op: 

https://stedelijkspel.wordpress.com/ 
 

DEELNEMERS  STEDELIJKSPEL: 
 
Op enkele leden uitgezonderd speelt iedereen die in 2021 lid is van één van de vier genoemde 
basisverenigingen speelt mee met het Stedelijk spel Krimpen aan den IJssel. Bij wijzigingen 
(nieuwe leden of leden die verhuizen) zal het bestuur beoordelen of deze leden aan het 
samenspel mogen deelnemen. 

 
KAMPIOENENHULDIGING EN PRIJSUITREIKING: 
  
De kampioenhuldiging en prijsuitreiking van het seizoen 2021 zal plaatsvinden op zaterdag 
15 januari 2022 in het clubgebouw van P.V. de Snelpost. 

ACTIVITEITEN: 
 
LATE JONGEN VERKOOP EN ANDERE ACTIVITEITEN: 
 
In 2021 wordt op 2 oktober 2021 opnieuw een spectaculaire verkoop van jonge duiven 
georganiseerd. Ieder vliegend hok kan hieraan deelnemen. Informatie hieromtrent vindt u 
verderop in dit blad.  

ATTRACTIEVLUCHTEN:  
 
P.V. de Snelpost:  18 september 2021 Overnachtvlucht Kerkrade (inkorven 

17-09-2021) 
 
 

  



 

 

ACTIVITEITEN STEDELIJKESPEL 2021 

GRATIS WAARDEBONNEN: 
 
Waardebonnen van €15 voor de vijf 1e getekende op: 
22 mei  Peronne (Oud) 
21 augustus Nanteuil (Jong) 
 
Waardebonnen van €15 voor de drie 1e getekende op: 
5 juni  Issoudun 
30 juli  Bergerac 
 
Alleen op de zaterdag vluchten worden de gratis waardebonnen vervlogen. Indien een vlucht 
wordt uitgesteld naar de zondag, dan worden de prijzen doorgeschoven naar de eerst 
volgende zaterdag vlucht van dezelfde africhting. 
 
KIP: 
 
Vitesse, midfond, jonge duiven en nalijn op de 75e prijs of de laatste prijs 
Eendaagse fond op 35e prijs of de laatste prijs; Overnacht fond op 10e prijs of de laatste prijs. 
Alleen op de zaterdag vluchten worden gratis kippen vervlogen. 
 
WISSELBOKAAL BESTE ALLROUND DUIF: 
 
Opgeven uiterlijk 16 april: Per vliegend hok mag één duif opgegeven worden. (volledige 
ringnummer) 
Op de africhtingen Vitesse (v.a. 17 april), Midfond, Dagfond en Overnachtfond zijn punten te 
verdienen. Het beste resultaat (punten) per africhting telt en wordt getotaliseerd. Regelmatig 
zal de tussenstand geplaatst worden op de site en in de lijst! 
 
Opmerkingen:  

 Wanneer een vlucht terugkomt wordt deze geteld bij de africhting waarvoor is 
ingekorfd. 

 Voor de allround duif worden alleen de zaterdag vluchten geteld. 
 
Prijzen: 1e prijs wisselbeker + € 25 
  2e prijs € 20 
  3e prijs € 15 
 
SCOOTERVLUCHT 

Op de midfond vlucht vanuit Pontoise op 12 juni 2021 wordt een scooter vervlogen. Mocht de 
vlucht uitgesteld worden naar zondag, dan wordt doorgeschoven naar de eerst volgende 
midfond vlucht. Mocht de scooter niet voltekend zijn dan wordt 90% van de inleg uitgekeerd.  
 
De inleg bedraagt 2,50 euro per duif.  
  



 

 

KAMPIOENSCHAPPEN: 

Principiële leden 
 
Principiële leden (“P” leden) dienen voor aanvang van het seizoen aan te geven dat zij niet op 
zondag deelnemen, dit geldt dan voor het hele seizoen. Opgeven van “P” leden via mail per 
vereniging door de secretaris uiterlijk vrijdag 9 april bij de rekenaar. 
Principiële leden behouden (in geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen in de 
stand over de zaterdagvluchten.  
 
Voor het seizoen 2021 zijn de volgende kampioenschappen vastgesteld. 
 
Africhtingskampioenschappen: 
Voor de africhtingen (Vitesse, Midfond, Dagfond, Overnachtfond, Nalijn) zijn er drie 3 aan- en 
onaangewezen kampioenschappen. Bij de jonge duiven zijn er twee africhtingen, namelijk 
jong 1 en jong 2 (vluchten met 2 nachten mand). Er is geen totaal kampioenschap Jonge 
duiven.  
 
Principiële leden behouden (in geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen in de 
stand over de zaterdagvluchten. 
 
Generaal kampioenschappen: 
Er zijn 5 kampioenschappen Generaal Totaal voor zowel aan- als onaangewezen. Alle 
africhtingsvluchten tellen voor het generaal kampioenschap. 
 
Principiële leden behouden (in geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen in de 
stand over de zaterdagvluchten.  
 
Duifkampioenschappen: 
Bij elke africhting (Vitesse, Midfond, Dagfond, Overnachtfond, Jonge Duiven 1 en 2, Nalijn) is 
er 1 duifkampioenschap.  
 
Principiële leden behouden (in geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen in de 
stand over de zaterdagvluchten.  
 
Keizerkampioenschappen: 
Er zijn 3 keizerkampioenschappen.  
 
Principiële leden behouden (in geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen in de  
stand over de zaterdagvluchten.  
 
Koningskampioenschap: 
Er is één koningskampioenschap. Hiervoor gelden alle africhtingsvluchten. 
Voor prijs 1 t/m 10, behalve voor de overnachtfond prijs 1 t/m 5. 
 
Principiële leden behouden (in geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen in de 
stand over de zaterdagvluchten. 
 
Opgelet: Mocht door de coronacrisis het vliegseizoen voortijdig worden beëindigd dan 
worden alleen de kampioenschappen geteld waarvan 60% van de vluchten zijn 
vervlogen. 
  



Verkoop jonge duiven 
 
Op zaterdag 2 oktober 2021 is het voor ieder vliegend hok mogelijk om  jonge 
duiven (maximaal 5) te koop aan te bieden. Het gaat om een ouderwetse 
zaalverkoop, gehouden in het lokaal van P.V. de Snelpost. 
 
Denk hierbij aan een jong uit uw 
duifkampioen, 1e prijswinnaar of 
kweekkoppel. De opbrengst is voor 65% 
voor de liefhebber zelf, de rest van het 
bedrag komt ten goede aan het Stedelijk 
(wat weer volledig terugvloeit tijdens het 
vluchtseizoen) 
Voor u een uitgelezen mogelijkheid om 
een leuk bedrag aan uw duiven te 
verdienen. Natuurlijk is het zo, des te 
hoger de kwaliteit, des te hoger het bedrag. Er kunnen maximaal 72 duiven 
worden verkocht. 
De inschrijving is vanaf heden geopend. En ook hier geldt wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt. Zodra u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons een blanco 
stamkaart, waarop u de achtergrond van uw duif kunt noteren. Probeer deze 
stamkaart zo volledig mogelijk in te vullen (de opbrengst zal zeker hoger zijn!) 
Naast de leden van het Stedelijk Spel kunnen ook liefhebbers van buitenaf 
deelnemen.  
 
Wij hopen van harte dat u in grote getale mee zult doen om zo Stedelijk Spel 
Krimpen gezond te houden en dat u zelf met een mooi geldbedrag naar huis kunt. 
 
Inschrijven is mogelijk via de mail of telefoon bij Patrick Roodenburg. 
Tel: 06-28291585of p.a.rodenburg@icloud.com 
 
 
 
 

  



 

 


