
 

 

Kampioenschappen 2021 
 

 

 

Kampioenschappen min 600 km. 
 

Wordt verspeeld met de 1ste en 2de afgegeven duif. 
Puntenverdeling: 1ste afg. = 2 punten 2de afg. = 1 punt. Per 2,5 tal 
Bij gelijk aantal punten wordt het coëfficiënt berekend. 
 

Kampioenschap oude + jaarse afzonderlijk: 
 

Bourges 29/5 (O+Ja) – Chateauroux I 5/6 (O+Ja) – Argenton 19/6 (O+Ja) - La Souterraine 26/6 
(O+Ja) –Issoudin 10/7 (O+Ja) - Guéret 17/7 (O+Ja)-Bourges II 31/7 (O+Ja)– Chateauroux II 7/8 
(O+Ja) 
 

Prijsverdeling: 
 

€ 100,00 - € 75,00 –  4 X € 50,00 – 4 X 25,00€ 
 

Kampioenschappen plus 600 km.  
 

Wordt verspeeld met de 1ste en 2de afgegeven duif. 
Puntenverdeling: 1ste afg. = 2 punten 2de afg. = 1 punt. Per 3 tal 
Bij gelijk aantal punten wordt het coëfficiënt berekend. 
 

Kampioenschap oude + jaarse afzonderlijk: 
 

Limoges I 12/6 (O) – Brive 26/6 (O)- Limoges II 10/7 (O+Ja) – Cahors 17/7 (O) – Périgueux 
24/7 (O+Ja) – Tulle 31/7 (O+Ja) – Souillac 7/8 (O+Ja)  
 

Prijsverdeling: 
 

€ 100,00 - € 75,00 – 4 X € 50,00 – 4 X € 25,00 
 

Kampioenschap 2020 JONGE DUIVEN 
 

Wordt verspeeld met 1ste- 2de -3de en 4de afgegeven duif. 
Puntenverdeling: 1ste 4 punten, 2de 3 punten, 3de 2 punten, 4de 1 punt. 
Bij gelijk aantal punten wordt het coëfficiënt berekend. 
 

Bourges II 31/7 – Chateauroux II 7/8 – Argenton II 14/8 – Chateauroux prov 21/8 - La 
Souterraine II 28/8 – Montoire prov 4/9 - Chateauroux III 11/9 
 

Prijsverdeling : € 100,00 - € 75,00 –  4 X € 50,00 – 4 X 25,00€ 



                    
 
 
 

 
All-Round kampioenschap. 

 
Enkel voor de leden van Union Gistel: 
Wordt verspeeld met de 1ste en 2de afgegeven duif. 
Puntenverdeling: 1ste afg. = 2 punten 2de afg. = 1 punt. 
Bij gelijk aantal punten wordt het coëfficiënt berekend. 
 
Gemengd kampioenschap voor oude, jaarse en jongen samen op: 
 
Bourges I Nat.29/5 (O) – Chateauroux I Nat. 5/6 (O + Ja) – Argenton I Nat. 19/6 (O+Ja) – 
La Souterraine Nat 26/06 (O+Ja) - Limoges II Nat 10/7 (O+Ja) – Narbonne 30/7 (O)  – 
Chateauroux II Nat. 7/8 (O + Ja + Jo) – Argenton II Nat. 14/8 (jong) – Chateauroux III 
Nat.11/9 (jong) 
 
Prijsverdeling: 
 

Beenhesp, Italiaanse hesp, 2 X koffiemand, 2X biermand 
 

Gratis KOPPELKAMPIOENSCHAP JONGEN 
 

Te verspelen op volgende vluchten: 
 

Bourges II 31/7– Chateauroux II 7/8– Argenton II 14/8 – La Souterraine II 28/8– 
Chateauroux III 11/9 
 
Elke week worden er na de inkorving nieuwe koppels getrokken. 
Bij onpaar aantal speelt de laatste onpare steeds samen met de eerst getrokkene. 
 
Het worden allemaal naturaprijzen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

ASDUIVEN: 
 

- Asduif  Oude min 600 km 
Te verspelen op alle vluchten minder dan 600 km; kiezen uit 4 vluchten. 

- Asduif  Jaarse min 600 km 
Te verspelen op alle vluchten minder dan 600 km; kiezen uit 4 vluchten. 

- Asduif  Oude plus 600 km 
Te verspelen op alle vluchten meer dan 600 km; kiezen uit 3 vluchten. 

- Asduif  Jaarse plus 600 km 
Te verspelen op alle vluchten meer dan 600 km; kiezen uit 2 vluchten 

- Asduif  Jonge duif 
Te verspelen op alle vluchten met jonge duiven; kiezen uit 3 vluchten  
 

Om in aanmerking te komen moeten de prijzen op de uitslag VOLZET zijn. 
 

Prijzen zijn een artistieke foto van de duif per categorie. 
 

Voorwaarden om deel te nemen aan kampioenschap. 
 

- Deel hebben genomen aan de internet bonverkoop in januari 2021 van Union Gistel 
hetzij door schenking van een bon of een bon gekocht te hebben op die verkoping of 
door een geldelijke steun gegeven te hebben. 
 

- Om geklasseerd te worden in het kampioenschap moeten de duiven in de lokale 
dubbeling voor de vrije inleg staan. 

 

- Om geldig te zijn moeten er minimum 2/3den van de vluchten per kampioenschap 
doorgegaan zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Kampioenschap van het samenspel op de internationale vluchten. 

Wordt verspeeld met 1ste en 2de afgegeven duif per 3tal 

Puntenverdeling:  

- duiven in de 1ste derde van de uitslag = 3 punten 
- duiven in de 2de derde van de uitslag = 2 punten 
- duiven in de 3de derde van de uitslag = 1 punt 

Bij gelijk aantal punten wordt het coëfficiënt berekend. 

Kampioenschap voor oude en jaarse samen op 

Pau 25/06 (O) – Agen 02/07 (O+Ja) – Barcelona 09/07 (O) – Saint-Vincent 16/07 (O) – 
Narbonne 30/07 (O+Ja) – Perpignan 06/08 (O) 

Prijsverdeling :  

- 100,00 € + Trofee 
- 4 X 75,00 € 
- 10 X 50,00 € 

NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW 

Kampioenschap van de Provinciale vluchten. 

Wordt verspeeld met 1ste en 2de afgegeven duif Oude en Jaarse 
Wordt berekend op de uitslag oude regionaal per 2,5. 
De hoofdvlucht is oude en jaarse samen. 

Puntenverdeling: 1ste afg = 2 punten en 2de afg is 1 punt 
bij gelijk aantal punten wordt coëfficiënt berekend. 

Kampioenschap voor oude en jaarse samen op: 

Chateauroux 22/05 – Montoire 12/06 – Poitiers 03/07 en Chateauroux 24/06  

Prijsverdeling : 5 zakken – 4 zakken – 3 zakken – 2 zakken en 6 maal 1 zak duiveneten. 


