
KOPPELKOERS REGIO B 
  
 
In regio B houden we dit jaar wederom de koppelkoersen. Wij hopen natuurlijk dat u allemaal 
weer meedoet. 
 
Bij deze koppelkoers per onderdeel worden 2 liefhebbers vooraf door loting aan elkaar 
gekoppeld.  
 
Deze koppelkoers wordt apart vervlogen per onderdeel. Dus alle onderdelen hebben aparte 
winnaars (vitesse, midfond, dagfond, meerdaagsefond, jonge duiven en nalijn) 
Liefhebbers die hieraan mee willen doen kunnen zich voor ieder onderdeel apart opgeven.  
Ook komen er lijsten waar voor het hele jaar gelijk kan worden opgegeven of men mee wil 
doen. 
 
Per onderdeel worden de koppels geloot. In principe heb je dus niet 2 keer dezelfde 
koppelmaat. 
De loting zal in het inkorflokaal in Ameide gebeuren door Herman Bouwmeester en Jarco de 
Jong. 
 
De loting zal zaterdag bij de eerste vlucht per onderdeel op de internetpagina van de regio 
komen te staan. www.regiob.nl 
Voor het bijwerken van de standen e.d. zal dit jaar Ton den Braven meehelpen. Alles zal dus 
sneller aangepast worden dan de laatste jaren het geval was doordat we nu elkaar kunnen 
aanvullen. 
 
Je hoeft niet aan ieder onderdeel mee te doen. Er is ook geen "generaal" totaal stand.  
Je kan er dus ook voor kiezen om b.v. alleen de vitesse of jonge duiven mee te doen. 
 
De punten komen uit de onaangewezen stand per onderdeel van regio B. Dus de stand 1 op 10 
verfijnd systeem.  
 
Deelname kost per onderdeel € 2,50 per deelnemer.  
 
Per onderdeel zal er 100 euro door Regio B worden bijgedragen als extra prijzengeld. De totale 
inleg wordt per onderdeel vervlogen. 
 
De verdeling zal op internet bekend gemaakt worden. 
 
Betaling op lidnummer bij de eigen vluchtpenningmeester. Insturen via email of bij het 
aanleveren bij de vrachtauto. Zie ook deelname formulier. 
Bij voorkeur per vereniging opgeven. (altijd uw eigen penningmeester inlichten) 
 
Liefhebbers welke niet op zondag klokken kunnen ook gewoon meedoen met deze 
koppelkoers. Voor de vluchten welke op zondag thuis komen zullen deze liefhebbers hun 
gemiddelde punten krijgen van dat onderdeel. 
Voor “niet op zondag” hanteren wij de officiële lijst van de afdeling.  
S.v.p. wel opgeven bij deelname. 
 
Bij eventuele fouten of onduidelijkheden behouden wij het recht om e.e.a. aan te passen.  
Dit zal dan via internet worden aangegeven. 


