
Criteria Mooie Prestaties 2014 

A) Mooie prestatie – topuitslag (per weekend) 

 gespeeld in België of Nederland 

 geen dubbelingen vermelden (beste resultaat kiezen) 

 de uitslagen die u aan ons adres overmaakt, moeten minstens aan volgende criteria 

voldoen: 

1. Vluchten met minimaal 100 deelnemende duiven en 10 deelnemende liefhebbers 

2. Het behaalde aantal prijzen moet hoger liggen dan 50% per 3-tal (of even veel), en 

daarvan moet... (zie punt 3) 

3. minstens een bepaald prijspercentage per 10-tal (1:10) behaald worden zijn: 

  tussen 1 en 5 ingezette duiven: minstens 1 duif op 2 per 10-tal waarvan minstens 1 

duif per 20-tal 

  tussen 6 en 10 ingezette duiven: minstens 1 duif op 3 per 10-tal 

  meer dan 10 ingezette duiven: minstens 1 duif op 4 per 10-tal 

Stel dat u 24 duiven meegeeft op een vlucht van 100 duiven, dan moet u dus 12 duiven per 3-

tal hebben, en van die 12 moeten er 6 per 10-tal scoren. 

Voorbeeld: 

09/04 Noyon (160 km) 820 oude: 1-5-8-25-33-95-120-151-212 (9/11d) 

Noot: Prestaties waarvan de info niet volledig is en prestaties die niet aan de hierboven 

gestelde criteria voldoen, worden automatisch geweigerd. Kan u een prestatie niet 

inzenden, dan zal u bovenaan het invulformulier een melding krijgen waarom het resultaat 

geweigerd wordt. 

B) Mooie prestatie – topduif 

 gespeeld in België of Nederland 

 geen dubbelingen vermelden (beste coëfficiënt te kiezen) 

 per categorie (snelheid, halve fond, fond of allround) zijn er verschillende criteria: 

 snelheid (tot 250 km): duif die minimum 4 x per 20 vliegt dit seizoen 

 halve fond (250-600 km): duif die minimum  3 x per 20 vliegt dit seizoen 

 fond (meer dan 600 km): duif die minimum 2 x per 20 vliegt dit seizoen 

 allround (alle afstanden): duif die minimum 4 x per 20 vliegt dit seizoen 


