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DERBYVLUCHT & KLASSIEKER voor de jonge duiven en 

GROTE PRIJSVLUCHT voor oude & jaarduiven voor de zware halve fond 

met vlucht uit BLOIS op 29 juli 2017 
 

DERBYVLUCHT & KLASSIEKER met een trofee voor de winnaar bij de jonge 

duiven. Deze vlucht telt mee voor EREPRIJS & SUPERCUP bij de jonge duiven en 

is tevens de 3de rit voor de ZESDAAGSE en 3de vlucht voor de GOUDEN DUIF voor 

de jonge duiven. 
 

INKORVING: donderdagavond 27 juli 2017 vanaf 18u tot 21u STIPT en dit zowel manueel 
als elektronisch en LOS zaterdagmorgen vroegste uur via wegvervoer. 
 

SPEELSYSTEEM: Lidkaart en coördinaat dient bij elke inkorving voorgelegd te worden. 
Het attest van inenting tegen paramixo dient aan de inschrijvingstafel te worden 
afgegeven. Het is evident dat de deelnemers in de toegelaten omtrek (zie 
vluchtprogramma) dienen te wonen. Prijzen zijn te winnen per tweetal, miezen 10, 20 & 
30 per tweetal en verder per drietal, poulen, specials en kleingeld per viertal en series 
per achttal. Er zijn vier soorten series: aangeduid; niet-aangeduid, rakend en groep van 
vier. Jaarduiven mogen NIET dubbelen. 
 

Deze vlucht is voor oude, jaarduiven en jonge gewaarborgd in de BONS aan 3,00 EUR 
per duif en verdeeld volgens inzet: 
25 EUR (jonge) 25 EUR (jonge) 20 EUR (oude) 20 EUR (jaarduiven) 
15 EUR 15 EUR 15 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 
en verder 6 EUR tot de laatste prijs per drietal en 2 EUR tot de laatste prijs per tweetal in 
iedere categorie. 
 

ZETNUMMER: oude: 544.4 SERIES: oude: gewaarborgd tot 30 
  jaarduiven: 544.4  jaarduiven: gewaarborgd tot 30 

  jonge: 766.6  jonge: gewaarborgd tot 40 
 

KAARTSERIES aan 1,00 EUR per jonge duif. 
Jonge 

10 DNA 25 EUR 7 DNA 15 EUR 5 DNA 10 EUR en verder 2 DA 5 EUR 
AUTOSERIE in iedere categorie: 2 DA aan 2,00 EUR per duif. 
25 EUR en verder 10 EUR 
AANGEDUIDE SERIE in iedere categorie aan 1,50 EUR per duif. 
3 DA: 20 EUR en verder 10 EUR 
4 DA: 25 EUR en verder 12 EUR 
 

KLOP aan 5 EUR per duif in iedere categorie: 25 EUR & verder 10 EUR en STUNT aan 5 
EUR per duif in iedere categorie: 25 EUR & verder 10 EUR. 
 

INLEG aan 1,00 EUR per duif en prijzen van 2,00 EUR tot de laatste prijs per tweetal 
gewaarborgd en tevens DAGPRIJS & TROOSTPRIJS aan 0,25 EUR per duif in iedere 
categorie. 
 

Zetnummer: 300.0 + vrije inleg + bon wordt gewaarborgd tot de laatste prijs 

per drietal en wint 11 EUR en tot de laatste prijs per tweetal en wint 7 EUR. 
 

ONKOSTEN Blois: 1,75 EUR; administratieve kosten: 1,00 EUR; constateur: 1,00 EUR en 
afhouding 7%. Geen lakduiven. 
 

De lokale dubbelingen zijn GRATIS en dit gedurende gans het vluchtseizoen 

2017! 
 

Men mag slechts in één lokaal inkorven voor deze vluchten. Geen meldingen of controle 
bestatiging. 
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