Zaanse Concours Commissie (Z.C.C.)
4 mei 2019

Aan de besturen van de verenigingen van de Z.C.C.,
Het begin van seizoen 2019 kende voor een aantal Zaanse liefhebbers geen een goede start. Hiermee
wordt gedoeld op de problematiek van de defecte inkorfklok bij p.v. Zaanstreek-Noord, welke de
uitslag van Vitesse vlucht V15 – Duffel gehouden op 13 april 2019 nadrukkelijk heeft beïnvloed.
Gelet op het bovenstaande heeft het Z.C.C.-bestuur op donderdag 25 april 2019 een
bestuursvergadering belegd. Besproken is een eventuele aanpassing van het spelsysteem van de
Z.C.C. ten behoeve van de benadeelde liefhebbers. Ten aanzien van dit punt heeft het Z.C.C. bestuur
besloten om het spelsysteem van het NPO, meer in het bijzonder van afdeling 6 Noord-Holland, te
handhaven. De Z.C.C. wijkt niet af van hetgeen tijdens de voorjaarsvergadering op 26 maart 2019 is
besloten, namelijk ‘alle vluchten tellen mee’.
Inmiddels heeft p.v. Zaanstreek-Noord de Z.C.C. op de hoogte gebracht van het besluit van afdeling 6
Noord-Holland. De Afdeling heeft besloten nagenoeg alle duiven van de liefhebbers van p.v.
Zaanstreek-Noord uit de uitslag van V15 te verwijderen. Grondslag hiervoor betreft het te grote
verloop tussen de atoomklok en de module waarop de duiven zijn geconstateerd. Slechts 1 duif,
welke reglementair correct is ingekorfd en geconstateerd, blijft opgenomen in de uitslag van V15. Dit
besluit werkt door in de uitslag van de Z.C.C..
Verder merken wij op dat wat betreft de deelname aan de ‘Super-jaarling’ de jaarlingen opgegeven
tijdens de Beute-keuring, in aanmerking komen voor deelname aan deze competitie.
Tenslotte berichten wij dat eerst na V18, Quievrain, 4 mei 2019, de Compuclub een uitslag maakt
volgens opgave van de Z.C.C. (via Ruud Moes). Zodra een uitslag is ontvangen, zal deze worden
gepubliceerd op de website van de Z.C.C..
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag.
Wij wensen allen een sportieve voortzetting van het duivenseizoen!
Met vriendelijke groeten,
Namens Bestuur Z.C.C.
Marit Kramer
Secretaris

