Zaanse Concours Commissie (Z.C.C.)
8 april 2019

Aan de leden van de Z.C.C.,
In vervolg op de jaarvergadering van 27 maart 2019 bericht het bestuur van de Z.C.C. als volgt.
Unaniem hebben de vier verenigingen besloten om t.b.v. het verzorgen van de berekening van de
uitslag van de Z.C.C. de Compuclub als rekenbureau te contracteren. De heer Ruud Moes is hierbij
contactpersoon namens de Z.C.C. richting de Compuclub. Inmiddels zijn de volgende zaken ter
verwerking doorgegeven aan de Compuclub:

•
•

•
•

één totale uitslag van alle vluchten van het vliegprogramma van afd. 6 Noord-Holland, met
verfijning 1 op 10;
één uitslag met 20 liefhebbers van de eredivisie;
één uitslag met liefhebbers van de eerste divisie, inclusief de bijbehorende
kampioenschappen vitesse/midfond/dagfond/jong/marathon/navluchten/generaal
onaangewezen/aangewezen.
hokkampioenschappen van alle onderdelenen en totaal.

Na de wedvlucht vindt u een voorlopige uitslag ZCC op de site van de Compuclub. Deze uitslag vindt
u terug op www.compuclub.nu: https://www.compuclub.nu/uitslag/index1.php?afd=4600

Speciale vermelding bij de uitslag: Pas na de 2e wedvlucht zal de Compuclub de instructies ten
aanzien van de rekenmethode / kampioenschappen met terugwerkende kracht verwerken. Dit in
verband met de hoge werkdruk binnen de Compuclub in de aanloop naar de 1e wedvlucht. De
verenigingen wordt verzocht voor alle wedvluchten op de gebruikelijke wijze en tijdig de bestanden
in te zenden.
Voorts zal de uitslag worden doorgelinkt naar de website van de Z.C.C.. U kunt deze terugvinden op
www.zaanseduivensport.nl:

Het verslag behorende bij de betreffende uitslag, zal worden geschreven door een
vertegenwoordiger van de vereniging welke de winnaar levert. Foto’s zullen in overleg met de
liefhebber, al dan niet, worden genomen ten behoeve van plaatsing op website of sociale media.
Voorts zorgt het bestuur voor vermelding van de winnaars van de diverse attracties en bokalen,
welke binnen het samenspel worden vervlogen op de website.
Mochten er gedurende het seizoen reclames zijn ten aanzien van de uitslag van de Z.C.C. of andere
zaken, richt deze dan aan de secretaris van de Z.C.C, Marit Kramer, marit_bruijn@hotmail.com. Het
bestuur zal uw schrijven dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Met sportieve groet,
Het Z.C.C. Bestuur

