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Beleef een eerlijke postduivenwedstrijd over de open Noordzee naar het meest noordelijk 
gelegen plekje van Duitsland. Geniet tot en met de laatste vlucht van heerlijk ontspannen dagen 
op prachtige stranden en laat u culinair verwennen aan een viskraam of in een restaurant voor 
fijnproevers. Traditionele cafés nodigen uit om vrije tijd door te brengen. Kom naar Sylt, want Sylt 
is altijd een reis waard. 

 

  

Organisatie: 
Internationales Nordseerennen Insel Sylt 

Gerhard & Birgit Lücking 

Terpwai 14b 

25996 Wenningstedt/Braderup 

Mail: luecking.nordseerennen@gmx.de 

www.nordseerennen.com 
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Training, prijsvluchten & Finale 
Na de periode van uitwennen, het voorbereiden op de vluchten, en voor de finale zullen een 
10/12 tal korte trainingsvluchten plus een drietal prijsvluchten plaatsvinden. Deze vluchten 
zullen in de maanden juli en augustus gepland worden indien de weersomstandigheden dit 
toelaten. 

Prijsvluchten 
Rendsburg 110 km 

Bad Segeberg 167 km 

Zarrentin 220 km 

Finale Race 
31-08-2017 Nauen/Berlin ca. 400km 

  

De organisatie behoud het recht om het race schema aan te passen indien nodig. 

Indien de weersomstandigheden het houden van de finale race op 31 augustus niet toelaten, 
zal de finale worden uitgeteld tot een betere weersgesteldheid dit wel toelaat. 
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Prijzengeld totaal  

€ 51.100,- 

 

Finale  

 1e  € 15.000,- 
 2e   € 10.000,- 
 3e   € 5000,- 
 4e  € 2500,- 
 5e   € 1250,- 
 6e   € 1000,- 
 7e  € 900,- 
 8e   € 800,- 
 9e   € 700,- 
 10e   € 600,- 
 11e/20e € 200,- 
 21e/30  € 150,- 
 31e/70e € 100,- 

Asduif kampioenschap  (over 3 prijsvluchten + finale / asduif ) 

 1e  € 1500,- 
 2e  € 1000,- 
 3e  € 500,- 

Prijsvluchten (op iedere van de 3 prijsvluchten) 

 1e  € 500,- 
 2e  € 300,- 
 3e  € 150,- 

Het prijzengeld is volgetekend bij een deelname van 500 geregistreerde duiven. Bij een lager 
aantal duiven zal de hoogte van het prijzengeld hierop aangepast worden. 

Veiling  
Alle duiven die arriveren in de finale, zullen geveild worden op een internet veilingsite. De verdeling 
van de opbrengst is 50% voor de eigenaar en 50% voor de organisatie, na aftrek van alle bijkomende 
kosten.  

Diverse 
Verloren gegane duiven tijdens het gehele evenement, worden niet vergoed, Ook kunnen ook er geen 
reserveduiven worden ingezet. De organisatie behoudt het recht om indien nodig (alle) vluchten te 
annuleren.  Indien de finale definitief moet worden afgelast, dan zal de inleg worden vergoed, na 
aftrek van alle reeds gemaakte kosten. Dit geldt uitsluidend voor de finale en niet voor de overige 
voorafgaande prijsvluchten. 
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Aanmelden & aanleveren duiven 
 

Meldt je aan voor deelname aan de Nordseerennen 2017 vóór 1 april 2017 :  

 buwaldaj@hotmail.com 
 

Het aanleveren van de duiven vindt plaats in de periode 24 tot en met 28 april : 

 Sjaak Buwalda, Wytlansdykje 11, 8566 JG Nijemirdum 

Je kunt dagelijks terecht van 10:00 - 12.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur  

Aanleveren uitsluitend na maken  afspraak, bij voorkeur via email, of telefonisch 06 27106716  

 

Bij het aanleveren van de duiven neemt je mee: 

 Complete afstamming met eigendomsbewijs van iedere deelnemende duif 
 Vaccinatiebewijs paramixo waarop de deelnemende ringnummers vermeld zijn, vaccinatie 

bij voorkeur vaccinatie 10/14 dagen voor aanleveren laten plaatsvinden 
o De jongen bij voorkeur op een leeftijd van 30/35 dagen oud leveren  

 Transportkosten € 10,- per duif (contant afrekenen) 
 Volledig ingevuld deelnameformulier (zie bijlage) 
 Inleg van € 230,- per duif  
 De inleg kan desgewenst ook voor aanlevering overgemaakt worden aan de organisatie: 

IBAN: DE 11 2179 1805 0000 1979 04 

BIC: GENODEF1 SYLT 
 

Alle duiven dienen gezond en zonder zichtbare gebreken worden aangeleverd. Zij komen uit hokken waar 
alle duiven gezond zijn zonder enige vorm van geïnfecteerde duiven, tenminste voor een langere periode dan 

een maand voorafgaand aan het aanleveren.   

Zodra de duiven op de hokken op Sylt aanwezig zijn, vallen de zijn onder de verantwoordelijkheid van de 
organisatie, en worden zij eigendom van de organisatie.  

 

Zodra de maximum capaciteit van 500 duiven is 
bereikt, dan zal de race voor verdere deelname 

gesloten worden. De datum ontvangst betaling is 
daarin doorslaggevend 

Aanvullende registraties zullen niet worden 
geaccepteerd.  


