
Reglement Grote Prijs Van Tilburg 
 

1) Alle duiven vliegen in hun categorie, er zijn twee categorieën voorzien oude duiven en jonge duiven. 

2) Er kunnen geen duiven gedubbeld worden. 

3) Elke ingezette duif kan een waardebon van 12,50€ winnen, mits zij aan de wedstrijd deelneemt. 

4) Er worden portduiven aangenomen, deze nemen geen deel aan de wedstrijd en kunnen ook geen 

waardebonnen winnen. 

5) Elke eerste prijs, vijfde prijs, tiende prijs en volgend veelvoud van vijf plus de eerste overduif wint een 

waardebon van 12,50€. 

6) Prijzen zijn te winnen per drietal, vb. 30 duiven geeft 10 prijzen, 300 duiven geeft 100 prijzen. 

7) Er kunnen waardebonnen op de uitslag van de oude en de uitslag van de jonge gewonnen worden, met  

een beperking van maximum 20 bonnen over de twee vluchten plus het kampioenschap (maximale waarde 

250€). 

8) Er worden twee prijskampen ingericht vanuit Quiévrain die voor de Grote Prijs Van Tilburg in aanmerking 

komen namelijk: op 23 augustus 2017 inkorven op 22 augustus in café ’t Hoekske Hesstraat 1 2470 Retie en 

op 30 augustus inkorven op 29 augustus in café Bikoro Hesstraat 25 2470 Retie. 

9) Er wordt een eindklassement opgemaakt voor deze twee prijskampen, zowel voor de oude als voor de 

jonge duiven afzonderlijk. Deze zijn als het volgt te winnen: 

  - enkel eerste en tweede getekende komen in aanmerking 

  - er wordt eerst gekeken naar het aantal prijzen, dan naar punten en vervolgens coëfficiënt. 

10) De gewonnen waardebonnen worden uitgedeeld op de kampioenendag van de Blauwe Duif 

Schoonbroek, deze zal medegedeeld worden op één van de twee vluchten. 

11) Portgelden bedragen 0,60€, zowel voor wedstrijd- als voor portduiven. 

12) Speelstraal voor deze wedstrijden is het arrondissement Turnhout. 

13) De oude en jonge duiven worden samen gelost vanaf 7h50 en dit volgens de gangbare procedure door 

vergezeller Bauwens NV. 

14) lidkaart en inentingslijst moeten worden meegebracht. 

 

Het bestuur de Blauwe Duif Schoonbroek. 


