Kring 1 Special Classic Twente 2018
In 2018 wordt de 1e editie van de Kring Classic Twente georganiseerd, na het samen komen
van enthousiaste groep jonge melkers en inspiratie uit het westen van Nederland zijn we tot de
eerste aanzet gekomen.
Deelname staat open voor iedereen uit Nederland die minimaal een kwalitatief goede jonge duif
met ring van 2018, het liefst van een soort dat bewezen heeft op de jonge duivenvluchten goed
te presteren wil schenken.
Minimale deelname maximale deelname +/-100 duiven, inschrijving per schenkende liefhebber
maximaal 2 duiven, i.v.m. het te verwachten aantal duiven.
Zowel voor kweker/schenker van de jonge duiven en voor de koper van de jonge duif die er
mee vliegt op zijn eigen hok of op een satelliet hok in afdeling 9 kring 1 zijn er geldprijzen te
verdienen op de jonge duivenvluchten Kring 1. Tevens zijn er 10 duifkampioenschappen te
winnen over alle jonge duivenvluchten van 2018 in Kring 1.
Het is niet mogelijk dat de kweker/schenker van een jonge duif deze zelf terugkoopt en er mee
op zijn eigen of satelliethok mee vliegt. Verder is het wel een verplichting dat de koper met de
gekochte duif(en) meespeelt op de jonge duiven vluchten in Kring 1.
De geschonken jonge duiven zullen per opbod worden verkocht, minimale inzet van deze jonge
duiven is € 35,- per duif.
De datum waarop deze verkoop zal plaatsvinden is zaterdagavond 24 maart om 20.00 uur bij
P.v. de Luchtbode Vriezenveen(ondervoorbehoud). Bezichtigen van 18.00 uur tot 19.45 uur. De
jonge duiven moeten die dag tussen 17.00 en 18.00 uur daar worden aangeleverd door de
schenkers en moeten speenrijp zijn, dus +/- 24 dagen oud zijn, dit komt overeen met een
koppeldatum rond 20 januari 2018.
De geschonken jonge duiven worden aangeleverd inclusief het eigendomsbewijs en eventuele
stamboom bij de commissie van deze competitie
De opbrengst van de jonge duiven verkoop zal geheel worden gebruikt voor te vervliegen
geldprijzen op de jonge duiven vluchten 2018 van Kring 1 Afdeling 9.
Voorstel is om op de jonge duivenvluchten van Afdeling 9 kring 1 50 % van de opbrengst te
vervliegen:
Per vlucht 10 geldprijzen uit te keren waarvan 50 % voor de koper jonge duif en 50 % voor de
schenker van de jonge duif.
Voorstel is om 50 % van de opbrengst voor de duifkampioenen over alle jonge duivenvluchten
van Afdeling 9 kring te vervliegen:
Voor de 10 duifkampioenen geldprijzen uit te keren waarvan 50% voor de koper van de jonge
duif en 50 % voor de schenker van de jonge duif.
Voor de puntentelling van de Kring 1 Classic Twente zal de uitslag van Kring 1 worden
gehanteerd.
Indien er een grotere deelname is van jonge duiven dan voorzien zullen er eventueel meer
prijzen worden vervlogen, de verhouding is hiervoor 1 op 10, dus als er bijv. 90 duiven zijn
geschonken, zijn er 9 prijswinnende duiven per vlucht en ook 9 prijswinnende duiven voor het
duifkampioenschap over alle vluchten.

De uitreiking van deze competitie zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse feestmiddag/
kampioenenhuldiging van Kring 1 op een nader te bepalen datum .
Indien U 1 of 2 jonge duiven 2018 voor deze competitie wilt schenken kunt U zich per mail
opgeven bij Enrico Doldersum, mailen naar enriocodoldersum@gmail.com. of opgeven bij
Jonny Ekkel mailadres: jonnyenannemarieekkel@gmail.com.
Let op dat u uw telefoonnummer en e-mailadres opgeeft zodat wij u op de hoogte kunnen
houden van adres aanlevering, uitslagen etc.
Vertrouwende U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw opgave
van deelname.
Namens het Kring 1 afdeling 9 bestuur
Enrico Doldersum
06-23698489
Prijzenverdeling 2018 als voorbeeld:
Verwachte opbrengst verkochte duiven € 10.000
Onderstaande prijzen zijn 50% voor de schenker en 50% voor de koper.
10 Duifkampioenen over 7 jonge duivenvluchten
plaats

Prijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

€ 1.000,00
€ 900,00
€ 800,00
€ 700,00
€ 600,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00

€ 5.000,00
Totaal

10 weekprijzen over 7 jonge duivenvluchten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

€ 150,00
€ 125,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 45,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 30,00

€ 715,00

€ 10.000,00

De puntentelling per vlucht is 100 punten voor de eerste duif en en gaat met 1 punt omlaag voor de volgende
prijsduif.
De prijsduiven worden uit compuclub kring 1 uitslag gehaald, vliegt een duif prijs 1 op 4 dan verdient de duif punten.

€ 5.000,00

