
 
 

Uw laatste kans. 
 

nog een paar dagen voor het inschrijven sluit. 

 
Derby kampioenschap  
I.v.m. het 60 jarig bestaan wordt er dit jaar ook een derby kampioenschap vervlogen over alle 8 de 
ZLU wedvluchten. Elke liefhebber of combinatie kan zich inschrijven om mee te doen aan dit 
derbykampioenschap. 
De Derby Kampioenschap wordt vervlogen over de volgende vluchten: 
  
Pau         22 juni                                                 
Agen (Bordeaux) concours oude     29 juni 
Agen (Bordeaux) concours jarige    29 juni 
Barcelona             6 juli                                    
St. Vincent           13 juli                     
Marseille              20 juli                              
Narbonne             27 juli                                    
Perpignan              3 augustus                        
 
Elke deelnemer kan zich in schrijven om mee te doen aan de Derby.  
U schrijft zich in met lidnummer en ringnummer met jaartal van de duif.  
Combinatie kunnen maar deelnemen met een duif. 
De derby gaat als volgt, u schrijft in met lidnummer en een ringnummer van een duif. 
De duif kan aan meerder vluchten deelnemen, alleen de beste twee prestaties worden gebruikt. 
De deelname bedraagt € 5,00. 
 
Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 15 juni 2018 via inschrijf formulier. Het geld dient op 18 juni 2018 
op de rekening van de Z.L.U. te zijn bijgeschreven. 
Betaling dient te geschieden op rekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25 t.n.v. de Zuid Limburgse 
Unie te Simpelveld, onder vermelding van naam, adres, N.P.O. Lidnummer (8 Cijfers) en ringnummer 
van duif. Het vermelden van uw Lidnummer en ringnummer bij overschrijving van geld is zeer 
belangrijk. Alleen de naam vermelden is onvoldoende en kan in het ledenbestand meestal niet 
worden gelokaliseerd. 
 



Gelieve gebruik te maken van het formulier in dit periodiek. Dit kunt u ook vinden op onze website 
www.dezlu.nl onder inschrijvingen.  
Inschrijvingen die na genoemde datum worden ontvangen, worden niet meer geaccepteerd. 
 
Afhankelijk van totale inleg worden prijzen uitgekeerd van:  
1x €250,- 1e derbyduif 
1x €200,- 2e derbyduif 
1x €150,- 3e derbyduif 
1x €75,- 4e derbyduif 
1x €75,- 5e derbyduif  
6e t/m 25e prijs €20,- per derbyduif 
restante van €10,-. 
 
Naast de geldprijzen, indien Voltekend, ontvangen de eerste 5 geklasseerde een bokaal welke op de 
sterrenshow word uitgereikt. 
 
Wijze van berekening Derby kampioenschap. 
1. Aan de hand van lidnummer en ringnummer van de deelnemende liefhebbers wordt een lijst op 
gesteld. 
2. De prijsspelende derbyduiven worden geselecteerd uit nationalen uitslagen met de daarin 
vermelde behaalde punten. 
3. De duif moet minimaal twee prijzen behalen. 
4. Bij meer dan twee behaalde prijzen, worden de punten van de 2 hoogste scores opgeteld. 
5. De duif met de meeste punten en 2 prijzen wordt als hoogste geklasseerd. Mochten er door toeval 
duiven eindigen met 2 prijzen en evenveel punten dan zal de hoogste snelheid samen van die twee 
wedvluchten waarop de prijzen behaald bepalend zijn. 
een duif met drie prijzen is dan niet maatgevend. 
6. De mogelijkheid bestaat dat er geen enkele derbyduif 2 prijzen behaald. Dan is de duif met de 
hoogste score de winnaar. Bij gelijk aantal punten de snelheid. 
 
https://www.dezlu.nl/inschrijvingen/formulier-derby-kampioenschap-2018/  

http://www.dezlu.nl/
https://www.dezlu.nl/inschrijvingen/formulier-derby-kampioenschap-2018/

