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CLUB   DE   FOND   WALLONIE  
Groepering van duivenliefhebberburelen 

 voor de organisatie van halvefond- en fondvluchten . 
ClubFondWallonie@Skynet.be - http://users.skynet.be /cfw 

 

Route du Rhône 2018  
Kampioenendag 

vrijdag 19 oktober 2018. 
Op de boerderij van Grand Marcha -   Rue Commune 1, 6230 Obaix 

Nieuwe plaats - Nieuwe caiteraar - Nieuwe stijl 
Mis het niet ! - Boek de datum nu al ! 

Reserveren van een kamer mogelijk in La Ferme des Eglantines 
gelegen op ongeveer 8 km van onze ontvangstruimte. 

Nieuwigheden 
* 60e Marseille International  

   Speciale prijzen ter gelegenheid van het zestigj arig jubileum. 
   60 prijzen van 60 € 

* Aangewezen Duo’s 2018 

   Betalend kampioenschap per ploeg van twee liefhe bbers aangeduid op de drie 
Belgo-Luxembourgeois vluchten van de Route du Rhône . 
   Deelneming: 25 € per liefhebber 

* Vluchten van de Route du Rhône 

  Er komt een extra inkorvingsbureel in Luxemburg. 
  Er zal een extra klassement bijkomen voor de drie  vluchten, zonder 
poelbrieven, waarbij de Belgische en Luxemburgse li efhebbers bijeenkomen. De 
ereprijzen en de Rhône-kampioenschappen worden vast gesteld op basis van deze 
rangschikkingslijsten. 

* Rhone Asduif en Rhone Ploegen 

   In 2018 worden deze twee kampioenschappen gerese rveerd voor leden van Club 
de Fond Wallonie en worden ze bepaald op de uitslag en van Belgo-Luxemburg. De 
lidmaatschapskaart moet worden ingeschreven vóór de  lossing van de eerste 
wedstrijd van de Rhône in Valence. 

 

De lidkaarten 2018 
zijn ter uwer beschikking 

in uw inkorvingslokaal 
 of door 10 € te storten op de rekening van Club Fo nd Wallonie 

BE08-0012-6268-9113 

(noteer uw licentienummer in het bericht) 

Om geklasseerd te worden in de kampioenschappen: As Pigeon du Rhône et Équipes du 
Rhône, moeten de lidkaarten vóór 8 juni ingeschreven zijn. 

De ledenlijst staat op de website van C.F.W. http://users.skynet.be/cfw 
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Route du Rhône 
VALENCE  

 

- Inkorving op woensdag 6 juni 2018 
- Lossing op zaterdag 9 juni 2018. 
              Dunkerque plaats 
- Coördinaten G.P.S. + 44°56'15" / + 04°53'58" 
- Winst of Verlies: 660 km. 
- Organisator: Club de Fond Wallonie 
- Categorie: Oude 
- 18 duiven per mand. 
-  Controle  en aanmeldingen verplicht 
 
 

Nationale vlucht: 
  Alle duiven nemen deel aan de nationale vlucht. 
- Inzet onkosten: 2,65 € (2,50+0,15 WProl) 

Zones dubbeling gratis 
Belgo-Luxembourgeois vlucht: 
- Geen poelbrieven 
- Luxembourgeois - Inzet onkosten: 2,50 € 
- Belgische liefhebbers: gratis 
Belgo-Luxembourgeois per ploegen 
- Met de 5 eerst afgegeven duiven 
- Geen poelbrieven – gratis  

MONTELIMAR  
 

- Inkorving op woensdag 27 juni 2018 
- Lossing op zaterdag 30 juni 2018. 
       Ets Amblard – bld. des Présidents 
- Coördinaten G.P.S. + 44°32'34" / + 04°46'20" 
- Winst of Verlies: 700 km. 
- Organisator: Club de Fond Wallonie 
- Twee Categories: Oude en jaarlingen 
- 18 duiven per mand. 
-  Controle  en aanmeldingen verplicht 
 

In elke categorie 

Nationale vlucht: 
  Alle duiven nemen deel aan de nationale vlucht. 
- Inzet onkosten: 2,65 € (2,50+0,15 WProl) 

Zones dubbeling gratis 
Belgo-Luxembourgeois vlucht: 
- Geen poelbrieven 
- Luxembourgeois - Inzet onkosten: 2,50 € 
- Belgische liefhebbers: gratis 
Belgo-Luxembourgeois per ploeg 
- Met de 5 eerst afgegeven duiven 
- Geen poelbrieven - gratis 

MARSEILLE 
  

- Inkorving op maandag 16 juli 2018 
- Lossing op vrijdag 20 juli 2018. 
          Esplanade van Mucem Marseille 
- Coördinaten G.P.S. + 43°17'51" / + 05°21'39"               
- Winst of Verlies: 850 km. 
- Organisator: Club de Fond Wallonie 
- Categorie: Oude 
- 18 duiven per mand. 
-  Controle  en aanmeldingen verplicht 
- Minimum afstand voor deelname aan de 
internationale vlucht: 675 km. 
 

Internationale vlucht: 
   Alle duiven nemen deel aan de nationale  en 
internationale vlucht 
- Inzet onkosten:  3,50 € (3,35+0,15 WProl) 

                  60e verjaardag 
Dubbeling duivinnen Internationaal:  
- Inzet onkosten:             0,25 € 
Nationale vlucht gratis 
Belgo-Luxembourgeois vlucht: 
- Geen poelbrieven - gratis 
Belgo-Luxembourgeois per ploeg 
- Met de 5 eerst afgegeven duiven 
- Geen poelbrieven - gratis 

Minimum afstand   De liefhebbers die in de afgelopen jaren hebben ingekorfd voor La 
Seyne/sur/Mer mogen deelnmenen aan de vlucht.  

Jaarlingen : Buiten België kunnen jaarlingen worden inkorfd. 
* 60e Marseille Internationaal  

    Speciale prijzen ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum: 60 prijzen van 60 euro 
Grote Prijs of Honour internationaal en Zoneprijzen  

Prijs van de voorzitter van de Franse Republiek 
Prijs van de Franse duivenfederatie 
Prijs van de Duitse duivenfederatie 

Prijs van de Luxemburgse duivenfederatie  
Priis A.G.Barcelona-Marseille-Euskirchen 

Prijs van C.I.F 
Prijs van Z.L.U 

Prijs Albert Stoclet oprichter van de 
C.F.W 

Prijs van de voorzitter van CFW 
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15e Route du Rhône 
 
 

[  Belgo-Luxembourgeois oude  ] 
Valence op 09 juni 

Montélimar op 30 juni 
Marseille op 20 juli 

 
[  Belgo-Luxembourgeois jaarlingen  ] 

Montélimar op 30 juni 
 

Rhone Ereprijzen van C.F.W. 
Prijzen toegekend aan de 1e prijs, 

  voor het eerste en tweede lid gerangschikt vanaf de tweede plaats 
in de categorie oude / jaarlingen en in de categorie Ploegen. 

De lidkaart moet ingeschreven worden vóór de lossing van de vlucht. 
 

[  Kampioenschap van de Route du Rhône op 
de 3 Belgisch-Luxemburgse vluchten oude ] 

. 
Rhone Ereprijzen van C.F.W. 

Toegekend aan de 5 eerste prijzen, 
van de Rhone Asduif en de Rhone ploegen 

Twee waardebons Bricon van 500 € 
Toegekend aan de eerste prijs, 

van de Rhone As duif en de Rhone ploegen 
 

Eén ereprijs van de Rhône wordt toegekend aan elke gerangschikte liefhebber. 
Het zal afhangen van de verschillende behaalde resultaten. 

 

[  De Rhone Flandrien  ] 
Uitslag met de 2 eerst afgegeven oude duiven op de drie vluchten 

 Belgo-Luxembourgeois van de Route du Rhône,  
behouden voor de liefhebbers, 

 van wie het hok in één van de beide Vlaanders  staat en die 
 een lidkaart van Club de Fond Wallonie hebben geno men 

Prijs Flandrhône 
toegekend aan de 3 eerst geklasseerden  
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Aangewezen duo's 2018 
Betaald kampioenschap per ploeg van twee aangewezen liehebbers 

 
Deelneming 25 € per liefhebber 

 

Valence op 09 juni 
Montélimar op 30 juni 
Marseille op 20 juli 

 
Uitslag met de 2 eerst afgegeven duiven van de twee liefhebbers 

 op de 3 Belgo-Luxemburgse vluchten in de categorie Oude. 
Met de meeste prijzen (maximaal 12 prijzen per ploeg). 
In geval van gelijkheid met de minste punten (plaatsen). 

 
Deelneming: 25 € per liefhebber te betalen op rekening van de Club de Fond Wallonie 

 BE08-0012-6268-9113 
Geef in de mededeling aan: 

 "DD" en de licentienummers van de twee liefhebbers die deel uitmaken van het duo. 
 (Een overdracht van 50 € per duo of twee transfers van 25 €) 

 
Betaling dient uiterlijk te geschieden, 

 voor het lossen van de eerste vlucht op Valence 
 

1e prijs: de helft van het inschrijvingsbedrag (gegarandeerd minimum 300 €) 
2e prijs: een kwart van het inschrijvingsbedrag (gegarandeerd minimum 150 €) 

Maar ook: prijzen van 100 € in verhouding met de inschrijvingen 
Als er minder dan 10 duo’s ingeschreven zijn, 

 wordt het kampioenschap geannuleerd en de liefhebbers worden volledig terugbetaald. 
 

De lijst met duo’s is te vinden op de website van C.F.W. http://users.skynet.be/cfw 
Geldprijzen worden aan de duo’s overgemaakt 

zodra de tijd om klacht in te dienen, verstreken is. 
 

Ereprijs van aangewezen Duo's 
Aan de 3 eerste ploegen 

 



Blad 5 op 6 
 

60e Marseille Internationaal 
Terug naar de bronnen 

  voor een zestigste verjaardag ! 

 
Lossing in de oude haven van Marseille in 1959 

 

De vlucht van Marseille werd in 1957 gecreëerd door  de Club de Fond Wallonie, 

de 3185 deelnemende duiven werden gelost op het sta tion van Aubagne, op 

zaterdag 3 augustus 1957 om 6:08, met goed weer en een noordoosten wind. Het 

volgende jaar startten de duiven op de oude haven van Marseille . Sindsdien 

ging de wedstrijd elk jaar door met een verhuizing,  in 2006 in Carcassonne en 

in 2007 in Irùn in Spanje, als gevolg van de vogelg riep. Sinds 2009 zijn de 

duiven, betreffende een minimale afstand, gelost in  La Seyne/sur/Mer in de 

baai van Toulon.  

Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de wedstrijd keren we terug 

naar de oorsprong en krijgen de duiven hun vrijheid  op de esplanade van 

Mucem, gelegen in het verlengde van de oude haven. 

We willen deze terugkeer en deze verjaardag waardig  vieren door een maximum 

aan liefhebbers te belonen. 

60 prijzen van 60 € 
Toegekende prijzen op de internationale uitslag: 
  - aan de top drie van elke zone, 
  - aan de 3 eerst gerangschikt op de international e uitslag van elk land, 
  - aan de 5 eerste serties met de 2 eerst getekend en, 
  - aan de 5 eerste leden van Club de Fond Wallonie , 
  - in volgorde van de internationale uitslag, totd at de prijzen opgebruikt 
zijn, wetende dat deze prijzen niet cumulatief zijn  (slechts één prijs per 
liefhebber) 

Alle prijzen zullen uitgereikt worden tijdens onze kampioenendag op 19 
oktober 2018 
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Mucem esplanade of Marseille 

 

 
 

Alle prijzen zullen uitgereikt worden 
tijdens onze kampioenendag op 19 oktober 2018. 

De winnaars dienen hun prijzen persoonlijk af te ha len. 
 Geen enkele prijs zal aan een tussenpersoon uitger eikt 

worden ! 

 

 

 

* Daniel Stoclet - 3, rue des déportés - 6041 Gosse lies 
Tél: 071/458463 ; 0479/290557 � Voorzitter CFW 

* Thomas Stoclet – 25, rue Reine Astrid - 6041 Goss elies 
Tél: 071/228725  � Uitslagmaker CFW 

 


