
 

 

 
 
 
 
 

De Provinciaal Criterium Z.L.U. Kampioenschappen 2022 
(Nederlands Limburg) 

 
 
Voor de 16e keer  wordt op alle Z.L.U.-vluchten weer het Provinciaal Criterium Z.L.U.  georganiseerd. 
Het nationale concours blijft het primaire spel en daarnaast bestaat voor de leden van Afdeling 
Limburg, op vrijwillige basis, de mogelijkheid deel te nemen aan het Provinciaal Criterium Z.L.U.  
 
De 8 provinciale winnaars, alsmede de nummers 2 en 3 per vlucht krijgen een bokaal. Daarnaast 
krijgt iedere provinciale winnaar een uitgebreide rapportage in onze catalogus. 
 
 

SUPER CUP Provinciaal Criterium Z.L.U. 2022 
 
Degene die over alle 8 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. 
2022. 
 
Voorwaarden: 

1. Deelname aan het Provinciaal Criterium Z.L.U. is verplicht, kosten; uitslaglijst € 2,50 en € 

0,10 per duif. 
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 28 prijzen worden behaald, 

- liefhebber met meeste aantal prijzen is winnaar, 
  - 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. 2021 
 
De duif die over alle 8 concoursen de meeste prijzen weet te behalen is de SUPER DUIFKAMPIOEN 
Provinciaal Criterium Z.L.U. 2021.  
 
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 neem contact op met  
Jos Nevels, 06 – 30177082. 

 
 
Voor deelname aan het Provinciaal Criterium Z.L.U. hoeft u géén deelnemer te zijn van de 
kampioenschappen van de Stichting Fondclub Midden – Limburg 
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