
 

 

 

 

Deelnameformulier 2022              Ringnummer duif: ……………………………………                  

Naam ……………………………………………………………………………………………..Adres ……………………………………………………………………………………………………………... 

Postnummer& Gemeente : ………………………………….…………………………………………………………Telefoon:…………………………………………………………………………. 

E-mail:……………………………………………………………………Schrappen wat niet past:      Bingo      Ring      Allround          categorie: …………………………………… 

één formulier per duif per categorie, apart formulier voor categorie bingo, allround en categorie ringen. 
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REGLEMENTERING  GRW 2022 
 
-Quievrain: ouden en jonge gaat over 10 vluchten en telkens 15 prijzen te winnen. 
-Noyon: oude en jonge gaat over 8 vluchten en telkens 15 prijzen te winnen. 
-Havle fond: Toury, Sermaises, Ecouen & Orleans bij oude en jonge gaat over 5 vluchten en 
telkens 10 prijzen te winnen. 
-Kleine fond: oude gaat over 4 vluchten en jonge duiven over 3 vluchten, telkens 15 prijzen 
te winnen. Oude vanaf Orleans 14 mei tot en met Chateauroux 14/08/2022. Jonge vanaf 
Orleans 16 juli tot en met Chateauroux 10/09/22 
-Fond: oude gaat over 3 vluchten en 10 prijzen te winnen. (Limoges, Valence, Montelimar, 
Brive, Cahors, Soulliac, Tulle, Libourne) 
-Marathon: oude gaat over 2 vluchten en 10 prijzen te winnen. (Pau, Agen, Barcelona, 
Perpignan, Narbonne, Marseille, Sint Vincent) 
-All-round: jonge: te winnen met 2 snelheids vluchten (Quiévrain of Noyon ), 1 hafo vlucht 
en 2 kleine fond vluchten vanaf Orleans  tot en met Chateauroux 10/09/22. Max 1 Orleans 
te gebruiken en 1 prijs per liefhebber & 5 klasseringen. 
- Voor oude categorieën tellen de vluchten vanaf 03 april – 15 augustus, voor jonge duiven 
vanaf 15 mei- 19 september. Enkel de gebeurlijke en officiële verbeterde uitslag komt in 
aanmerking. Enkel bij de jonge duiven zijn géén dubbelingen toegestaan. 
- Inschrijvingen moeten ingestuurd worden onder voldoende gefrankeerde omslag, zonder 
uitslagen, voor 15 oktober 2022  naar: Patrick Daelman  Eeckbergstraat 44a 9170 Sint-Gillis-
Waas. Poststempel telt als bewijs. Of via mail insturen naar degoudenringen@gmail.com / 
rechtvoorallensgw@skynet.be / noens.filip@skynet.be . 
- Achter elke vlucht dient het lokaal, verbond of overkoepeling vermeld te worden waar de 
uitslag werd behaald ter controle. Bij fouten na controle wordt de liefhebber gevraagd om 
eventuele verbeteringen aan te brengen. Na controle wordt een voorlopige uitslag 
opgemaakt en doorgestuurd. Nadien kan er enkel nog op het berekend coëfficiënt 
gereclameerd worden. Na de publicatie van de definitieve uitslag kan er geen enkel verhaal 
of klachten nog aanvaard worden. 
-Alle klachten kunnen enkel schriftelijk opgestuurd worden naar het secretariaat zie 
bovenvermeld adres. 
-Gezien het privékarakter van de organisatie zullen alle klachten welwillend worden 
onderzocht en zonder verhaal van de liefhebber behandeld worden. 
- Door deelname aan deze competitie verbindt de liefhebber zich ertoe nooit beroep te 
doen op één of andere rechtspraak dan deze van bestuur Gouden ringen Waasland. 
- één formulier per duif per categorie, apart formulier voor categorie bingo, allround en 
categorie ringen. 
-Aan dit kampioenschap kunnen alle speelgerechtigde liefhebbers uit het Waasland 
deelnemen die inkorven binnen Oost Vlaanderen, Burcht en Zwijndrecht. Met uitzondering 
voor de Superstar vitesseprijs Quiévrain, Superstar vitesseprijs Noyon en Superstar 
Allround, hier vervalt de voorwaarde woonachtig in het Waasland en is de omtrek Oost 
Vlaanderen van tel. 
-De competitie wordt ingericht in 11 voor de Waaslandse liefhebbers in de categorieën 
Quiévrain jonge, Quiévrain oude, , Noyon jonge, Noyon oude, Hafo jonge, Hafo oude, Kleine 
fond oude, Kleine fond Jonge, Fond oude, Marathon & Allround. 
- De competitie Superstar wordt ingericht voor Oost Vlaamse liefhebbers in 3 categorieën 
Superstar Quiévrain, Superstar Noyon en Superstar Allround. 
-Oude & jaarse  vliegen samen in de categorie oude duiven. Bij de categorie jonge telt enkel 
een jonge duif. 
 

- De prijzen worden verdiend door dezelfde duif, zelfde ringnummer controleer dus zeker 
de uitslagen. Per weekend telt slechts 1 vlucht voor dezelfde duif met uitslag en dubbeling 
naar keuze. 
-Klassement wordt opgemaakt met coëfficiënt = prijs maal 100 gedeeld door aantal duiven, 
aantal deelnemende duiven is onbeperkt, overkoepelende uitslagen mogen gebruikt 
worden. 
-Voor Quievrain & Noyon tellen enkel Zon en feestdagen, bij uitgestelde lossing komt ook 
maandag in aanmerking. Andere vluchtdagen, weekvluchten en kermisvluchten zijn 
uitgesloten. 
-Voor hafo, fond, grote fond en marathon tellen alle vluchtdagen zonder uitzondering. 
-Met dezelfde duif kan slechts 1 prijs gewonnen worden met uitzondering van klassering in 
de categorieën allround en Superstar. Gouden, zilveren en bronzen ring die gegraveerd 
worden gaan naar de winnende duiven, vanaf de 4de prijs tot de laatste is er slechts één prijs 
per liefhebber, meerdere klasseringen worden eervol vermeld. Liefhebbers die een gouden, 
zilveren of bronzen ring winnen kunnen enkel nog eervol vermeld worden zonder trofee. 
-Liefhebber die een officieel uitgesproken schorsing oploopt bij de KBDB, kan bij de Gouden 
Ringen géén aanspraak maken op enige prijs. 
-In een categorie kan er NIET met minder prijzen gewonnen worden. 
- maximaal worden er 4 inschrijvingen per categorie per liefhebber geklasseerd. 
- Internationale, Zonale en interprovinciale uitslagen worden niet aanvaard. 
- De winnaars moeten aanwezig zijn op de prijsuitreiking, niet afgehaalde prijzen blijven 
eigendom van de organisatie. 
 

 DE PRIJZENTAFEL 
In de 10 categorieën telkens 1 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen ring met 
ingegraveerd ringnummer. Waardevolle prijzen voor de overige winnaars. En 
1category all-round jong met 5 waardevolle prijzen 

2 SUPERTROFEEËN - BRICON 
1. SNELHEIDSTROFEE: 

Quiévrain en Noyon ( 4 categorieën ) 
Punten goud = 15 punten, 15° plaats = 1 punt  

2. BOVEN PARIJS TROFEE: 
Halve fond, kleine-fond, fond en Marathon. (6 cat.) 

Voor beide trofeeën wordt de liefhebber winnaar, die in de betrokken categorieën 
bij de 10/ of 15 prijswinnende duiven (geen EV), het meeste aantal punten scoort 
met al zijn geklasseerde duiven samen. (Punten: Goud=10of15, 10e of 15e 
plaats=1). Bij gelijkheid van prijzen geldt de kleinste som van de coëfficiënten : het 
aantal nodige uitslagen. 
SUPER BOURGES-TROFEE: 
De snelste jonge duif (meter per minuut) van een Waaslandse liefhebber die inkorft 
in Oost-Vlaanderen. 
Bingo (jaarse duif, ringnr op voorhand doorgeven aan GRW) 
Quiévrain: 6 vluchten en 3 prijzen, Noyon: 5 vluchten en 3 prijzen, Halve fond: 4 
vluchten (Sermaises & Orleans 15 mei) en 3 prijzen, Kleine Fond: 3 vluchten en 3 
prijzen(Orleans tot en met La Souterraine), Fond Marathon: 2 vluchten en 3 prijzen 

 


