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Rayon 2 vervolg Overleg Samenspelen in toekomst  

 

Aanwezig:        datum:14 januari 2022 

Hans van Brenkelen 

Gerard de Rooij 

Kees Godschalk 

Afwezig i.v.m. Corona Ad Vissenberg 

 

Vrijdag 13.30uur Loods Rucphen 

Er zijn deze week enkele reacties teruggekomen en omdat er nog geen ruimte is voor fysiek 

samenkomen met grote groepen hebben we besproken wat de vervolgstappen moeten 

(kunnen) zijn voor Rayon 2. 

 

Na bekijken en bediscuteren van de binnengekomen reacties willen we de volgende acties 

met de verenigingen en samenspelen bespreken en vaststellen. 

Vaststaande feiten: 

-In 2022 moeten we voor begin februari de gegevens over de samenspelen van Rayon 2 

doorgeven aan de afdeling. 

-Er is geen meerderheid voor de korte vluchten voor een oost en west deling  

-De volgende afspraken moeten we vastleggen binnen Rayon 2 voor de spelverbanden 

boven de verenigingen.  

-Punten voor de hogere spelverbanden uit Rayon2 voor alle verenigingen. 

-Er komt een uitslag van alle vluchten van Rayon2. Tevens worden kampioenschappen 

ingesteld. 

-Er is een onderliggend vrijwillig samenspel tussen verenigingen mogelijk. Hier kunnen bv 

een samenspel WEST RCC en W&O bv worden gemaakt. Zij berekenen dan uitslagen van de 

deelnemende verenigingen uit dit verband. 

-De verenigingen nemen deel in het samenspel  Rayon 2. Hier stellen we voor dat er nieuw 

bestuur van 6 a 7 mensen komt.  

Voorzitter, Secretaris en Penningmeester en 3 bestuursleden uit samenspel/vereniging.. 

We hebben al enkele mensen op het oog, en aanmeldingen graag zelfs.  
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Bij samenspel Rayon 2 en voor de vrijwillige samenspelen is de mogelijkheid voor rekenen 

via Compuclub en kosten zijn nu 1 cent per duif maar lopen via de afdeling.  

Ook zullen we de kampioenschappen moeten vaststellen en laten berekenen. Dit moet door 

nieuw bestuur worden vastgelegd. Ook de andere zaken zullen moeten worden vastgelegd 

zoals prijsverhouding 1:3 of 1:4 en (gratis) prijzen of natura prijzen ed. Huldiging van 

kampioenen ed. Prijs van de kosten ed. Ook hier kijken dat alle kosten eerlijk worden 

verdeeld in samenspel Rayon 2. 

We zien hierin een goed voorstel voor de toekomst en kunnen zeker nog 10 jaar vooruit met 

deze opbouw. De vrijwillige samenspelen geven een extra sportieve dimensie aan de 

duivensport. Vooral het vervolg op de vereniging.  

We hopen dat het nieuwe samenspel Rayon 2 een succes wordt voor alle leden. De gedachte 

is toch door ons allemaal aangeleverd. 

 

Mvg Kees Godschalk, Gerard de Rooij, Hans van Brenkelen en Ad Vissenberg 


