
  
 

Kampioenschappen  SNZH 2019.   
 

SNZH Fondkampioenschap NPO vluchten.  
10 kampioenen aangewezen, 2 vd bovenste 3 
10 kampioenen onaangewezen, 1 per tiental + deelgetal (NPO systeem) 
3 keizerkampioenen, aan- en onaangewezen opgeteld. 
 (1 aftrekvlucht, 5 van de 6 telt, slechtste resultaat vervalt). 
Berekening volgens NPO verfijnde puntentelling d.w.z.: 
On aangewezen: Gem. punten één duif per 10 tal plus deelgetal. 
Aangewezen:      Gem. punten  van 2 van de 3 bovenste duiven van de inkorfstaat.  
De punten on.- en aangewezen bij elkaar is het totaal aantal punten voor het keizer kampioenschap. 
 

SNZH Fondkampioenschap ZLU vluchten. 
5 kampioenen aangewezen, 2 vd bovenste 3 
5 kampioenen onaangewezen, 1 per tiental + deelgetal (NPO systeem) 
3 keizerkampioenen, aan- en onaangewezen opgeteld. 
 (1 aftrekvlucht, 6 van de 7 telt, slechtste resultaat vervalt). 
Berekening volgens NPO verfijnde puntentelling d.w.z.: 
On aangewezen: Gem. punten één duif per 10 tal plus deelgetal. 
Aangewezen:      Gem. punten  van 2 van de 3 bovenste duiven van de inkorfstaat.  
De punten on.- en aangewezen bij elkaar is het totaal aantal voor het keizer kampioenschap. 
 

 West Nederlandse Marathon – CUP  ***GRATIS DEELNAME***    

Deze volledig gratis competitie wordt vervlogen over Sint Vincent  – Dax – 
Bergerac. Punten te behalen door de eerst geklokte duif en de eerst geklokte van de bovenste 2 

van de inkorfstaat, de beste 3 kampioenen worden gehuldigd. (€150,€100,€50) 
 

 ZLU - CUP  ***GRATIS DEELNAME*** 

Deze volledig gratis competitie wordt vervlogen over Agen  – Barcelona – 
Perpignan, Punten te behalen door de eerst geklokte duif en de eerst geklokte van de bovenste 2 

van de inkorfstaat, de beste 3 kampioenen worden gehuldigd.  (€150,€100,€50) 
 

 
Asduif SNZH, asduif NPO/Marathon vluchten en asduif ZLU vluchten. 
 
SCOOTER vlucht op Nationaal middag lossing Sint Vincent.  
Onbeperkt deelname voor €3,50 per duif, (meedoen via niveau 8 kolom 23) 
 

https://www.npoveenendaal.nl/actueel/nieuwsbrieven/afbeeldingen/1_2013/maart-2013/zlulogoklein.jpg/view


Derby der jaarlingen.  Bergerac 2 aug en op Agen (zlu) 28 juni, Onbeperkt 
deelname, inleg is €2,00 per duif per vlucht. Deelname door overmaken op 
SNZH rekening; rekening nummer Penningmeester (Bank: IBAN: NL43 ABNA 
0828 2941 35, t.n.v.: SNZH) vermeld  duidelijk uw naam en het NPO 
lidnummer! 
 
Gratis prijzen per vlucht. 
Ook dit jaar weer op alle vluchten gratis prijzen te winnen op plek, 100, 200, 
400, 600, 800, 1000 en laatste liefhebber op uitslag. (één per vlucht) 
De gewonnen prijzen worden uitgereikt op de kampioenenhuldiging, niet 
afgehaalde prijzen vervallen aan het samenspel. 
 
Algemene regels: 
Principiële liefhebbers op Nat./ Sec. vluchten. Kampioenschap zaterdag vluchten. 
Principiële liefhebbers behouden (in het geval van zondag vluchten) de eindstand die ze innemen 
in de stand over de zaterdagvluchten van dit kampioenschap. Een liefhebber geeft echter aan het 
begin van het seizoen op of hij al dan niet principieel is. Dit moet hij doen bij de vereniging waar hij 
lid is deze geeft dit door aan de leden -administrateur van de Afdeling, welke dit verwerkt in het 
leden bestand en door geeft aan de rekenaar. Eénmaal aangegeven met de eerste vlucht is dit 
leidend voor het seizoen, wijziging halverwege is niet mogelijk. 
 
Voor de NIC gelden de volgende voorwaarden; fouten, zoals niet ingevoerde liefhebbers, en het niet 
of te laat insturen van de bescheiden naar Compuclub, kunnen gevolgen voor die liefhebber(s) 
hebben van het niet op nemen in de uitslag. Liefhebbers het is uw verantwoording, bespreek met de 
centrumleider dat niveau 8 is ingevuld, om teleurstelling te voorkomen. Een dringend verzoek is, dat 
de gegevens van alle deelnemers, (dus ook deelnemers van buiten het NIC) die daar ingekorfd 
hebben deze in één UDP van het NIC te versturen naar Compuclub. De bescheiden van alle 13 
vluchten van het SNZH Niveau 8, binnen 24 uur per UDP te versturen naar Compuclub. 
De uitslagen worden gratis geplaatst op onze site: www.SNZH.NL 
 
* Voor de ZLU vluchten geld de neutralisatie regeling die ook door de ZLU wordt aangehouden. 
* Voor de NPO vluchten geld de neutralisatietijden regeling volgens het NPO reglement. 
 
De inleg is €.0,20 per duif,  uitslag is niet verplicht en staan GRATIS op de website www.SNZH.NL 
indien men toch een uitslag wenst zijn de kosten á €.3,50, er is geen mogelijkheid om te poulen. 
 

Prijsuitreiking zaterdag 11 januari 2020. 
Zie voor alle info onze site www.SNZH.nl 
 

Liefhebbers van Noord & Zuid Holland, alle reden om met dit prachtige 
Sector2/interprovinciale spel mee te doen! Een prettig vliegseizoen 2019 wordt 
u toegewenst door de commissie SNZH.  

http://www.snzh.nl/
http://www.snzh.nl/

