
 

 
 
 
 
 

De aangepaste Provinciaal Criterium Z.L.U. 
Kampioenschappen 2020 

(Nederlands Limburg) 
 

In verband met het aangepast reisprogramma van de ZLU, als gevolge van het 
Covid-19 virus (Corona virus), hebben wij ook onze Provinciale Criterium Z.L.U. 
Kampioenschappen voor 2020 helaas moeten aanpassen.  

Daarnaast kunnen we helaas door de maatregelen van onze regering, betreffende 
bijeenkomsten, geen kampioenenhuldiging / feestavond organiseren in ons 20-jarig 
Jubileumjaar. Dit jaar worden dan ook geen bokalen aan de winnaars uitgereikt. De 
winnaars krijgen een eervolle vermelding in onze catalogus. 

 
Voor de 14e keer  wordt op alle Z.L.U.-vluchten weer het Provinciaal Criterium Z.L.U.  georganiseerd. 
Het nationale concours blijft het primaire spel en daarna bestaat voor de leden van Afdeling Limburg, 
op vrijwillige basis de mogelijkheid deel te nemen aan het Provinciaal Criterium Z.L.U.  
 
De 6 provinciale winnaars, alsmede de nummers 2 en 3 per vlucht krijgen een eervolle vermeldingen 
in onze catalogus. Daarnaast krijgt iedere provinciale winnaar een uitgebreide rapportage in onze 
catalogus. 
 
 

SUPER CUP Provinciaal Criterium Z.L.U. 2020 
 
Degene die over alle 6 concoursen de meeste prijzen weet te behalen met de 1e 2 getekenden en de  
1e 2 geklokte, mag zich Limburgs beste noemen en wint de SUPER CUP Provinciaal Criterium Z.L.U. 
2020. 
Voorwaarden: 

1. Deelname aan het Provinciaal Criterium Z.L.U. is verplicht en verder geheel  gratis 
2. Voor klassering komen in aanmerking: 

   - 1e en 2e getekende per vlucht 
  - 1e en 2e geklokte per vlucht 
  - indien 1e geklokte ook 1e getekende is, telt deze dubbel; dit geldt ook voor de 2e  
                getekende 
  - maximaal kunnen 24 prijzen worden behaald 
  - bij gelijk aantal prijzen gaat het hoogste aantal punten voor 

3. Puntentelling is gelijk aan de telling voor de kampioenschappen van de Stichting Fondclub 
Midden-Limburg  

4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting 
Fondclub Midden-Limburg. 

 
 
 

http://www.duivenstartpunt.com/fml2/index.php?lng=nl


 

 
 
 
 
SUPER DUIFKAMPIOEN Provinciaal Criterium Z.L.U. 2020 
 
De duif die over alle 6 concoursen de meeste prijzen weet te behalen is de SUPER DUIFKAMPIOEN 
Provinciaal Criterium Z.L.U. 2020.  
 
Voorwaarden: 

1. Deelname aan het Provinciaal Criterium Z.L.U. is verplicht. 
2. De duif met het meeste aantal prijzen wint. 
3. Bij gelijk aantal prijzen gaat het hoogste aantal punten voor. 
4. Puntentelling is gelijk aan de telling voor de kampioenschappen van de Stichting Fondclub 

Midden-Limburg  
5. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting 

Fondclub Midden-Limburg. 
 
 

• In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Stichting 
Fondclub Midden – Limburg. 

• Alle informatie kunt u nalezen op onze website www.fondclubmiddenlimburg.nl. 
 

• Heeft u vragen? Mail dan naar contact@fondclubmiddenlimburg.nl  of bel André Paulssen, 
06-341 421 52 / 046 – 439 53 34. 
 
 
Voor deelname aan het Provinciaal Criterium Z.L.U. hoeft u géén lid te zijn van Stichting 
Fondclub Midden – Limburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fondclubmiddenlimburg.nl/
mailto:contact@fondclubmiddenlimburg.nl

