
 

 
 

De Provinciale Kampioenschappen 2021 
Onder voorbehoud, dat de COVID-19 maatregelen het toelaten, zullen we dit jaar onze 
kampioenenhuldiging / feestavond organiseren en ons 20-jarig Jubileumjaar vieren op:  

 
Duifkampioen :   : Eendaagse Fond (5 vluchten), *Morgenlossing (8 vluchten),  
       *Middaglossing (5 vluchten) 
Eerst getekende middaglossing : Alle vluchten middaglossing (5 vluchten) 
Eerst getekende morgenlossing : Alle vluchten morgenlossing (8 vluchten)  
Eerst getekende Meerdaagse fond : Alle vluchten morgen- en middaglossing (13 vluchten) 
           
* Bij de duifkampioen morgen- én middaglossing geldt, dat de beste 3 resultaten van een duif 
meetellen voor het kampioenschap. 
 
Generaal kampioenschap Eendaagse Fond, Morgenlossing en Middaglossing: 
   - De eerste 3 duiven van de poulebrief kunnen punten behalen 
  - Liefhebber met meeste aantal prijzen is winnaar 
  - Bij gelijk aantal prijzen telt het aantal behaalde punten 
 
Puntentelling bovenstaande kampioenschappen 
Uit de afdelings- en nationale uitslagen Z.L.U.  wordt een klassering gemaakt van alle leden van 
Stichting Fondclub Midden – Limburg. Nr. 1 krijgt 1000 punten, nr. 2 krijgt 999 punten enz. 
 
 
Pie Schurgers Award 
Alle vluchten van morgen- en middaglossing; 13 vluchten 
- De beste geklasseerde liefhebber in de onderstaande kampioenschappen, liefhebber met de minste  
   punten is winnaar.   

 Duifkampioen Morgenlossing, 
 Duifkampioen Middaglossing, 
 Eerst getekende Morgenlossing, 
 Eerst getekende Middaglossing, 
 Generaal kampioenschap Morgenlossing, 
 Generaal kampioenschap Middaglossing. 

- De punten zijn gelijk aan de klassering in de onafhankelijke kampioenschappen. Nr. 1 krijgt 1 punt,  
   nr. 2 krijgt 2 punten, enz.  
- Per kampioenschap zijn er 25 klasseringen. 
- Liefhebber met de minste aantal punten over alle 6 de kampioenschappen is de winnaar. 
- Bij gelijk aantal punten tellen de meest behaalde 1e klasseringen in de bovenstaande  
   kampioenschappen. 
- Bij de duifkampioenschappen telt alleen de best geklasseerde duif per kampioenschap. 
  



 

 

Prijzengeld kampioenschappen  

Duifkampioen    : voor elke categorie 3 geldprijzen € 70 - € 45 - € 25 
Generaal kampioen   : voor elke categorie 3 geldprijzen € 70 - € 45 - € 25 
Eerst getekende meerdaagse fond : 3 geldprijzen € 70 - € 45 - € 25 
Marathon    : 1 geldprijs € 150 
 
 
Winnaars extra geld- en sponsorprijzen 
Per categorie  sponsorprijzen is maar 1 prijs per deelnemer te winnen  
( Als een deelnemer al een sponsorprijs heeft in deze categorie; 10e, 20e, 30e en laatste prijs, schuift 
deze door naar de eerst volgende in de uitslag ) 
 
Extra prijzen alle vluchten : - Per vlucht 3 geldprijzen € 35 - € 25 - € 10 
      - Eerst geklokte duif per liefhebber telt 
      
 

Categorieën Sponsor prijzen alle vluchten : - 10e prijs   
          - 20e prijs      
       - 30e prijs  

- Laatste prijs 
 

 
Overige info: 

 Op de wedvlucht Agen  Z.L.U. geldt voor berekening van de kampioenschappen de nationale 
uitslag oude en jaarlingen. 

 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 neem contact op met  
Wil Boonen, 06 – 260 282 22  

 

 

 


