
 
SEIZOEN 2014  

Vluchten  

Eendaagse Fond  : 24-5 Bourges / 7-6 Mont Lucon / 21-6 Argenton / 5-7 Chateauroux /  19-7 La 
Souterraine 

Meerdaagse Fond – Middaglossing : 13-6 St. Vincent / 20-6 Bordeaux / 4-7 Tarbes / 11-7 Cahors /   
25-7 Dax 

Meerdaagse Fond – Morgenlossing : 20-6 Pau / 27-6 Agen (oude + jaarlingen) / 28-6 Bergerac / 4-7 
Barcelona / 14-7 St. Vincent /18-7 Marseille / 19-7 Cahors / 25-7 Narbonne / 1-8 Perpignan 

Extra prijzen alle vluchten : - Per vlucht 3 geldprijzen € 35 - € 25 - € 10 
      - Eerst geklokte duif per liefhebber telt 
     - Slechts 1 prijs per vlucht per liefhebber 
 
Sponsor prijzen :  - 1e prijs alle vluchten eendaagse fond, morgen- en middaglossing    
    - 5e prijs alle vluchten     
     - 10e prijs alle vluchten     
     - Slechts 1 prijs per vlucht  per liefhebber 
 
Kampioenschappen 
 
Duifkampioen :   Eendaagse Fond (5 vluchten), Morgenlossing (10 vluchten),  
    Middaglossing (5 vluchten) 
 
Eerst getekende middaglossing  : Alle vluchten middaglossing (5 vluchten) 
Eerst getekende morgenlossing : Alle vluchten morgenlossing (10 vluchten) 
Eerst getekende Meerdaagse fond : Alle vluchten morgen- en middaglossing uitgezonderd 
           Limoges (15 vl.) 
 
Generaal kampioenschap Eendaagse Fond, LBC, Morgenlossing en Middaglossing: 
   - De eerste 3 duiven van de poulebrief kunnen punten behalen 
  - Liefhebber met meeste aantal prijzen is winnaar 
  - Bij gelijk aantal prijzen telt het aantal behaalde punten 
 
Marathon kampioenschap meerdaagse fond (alle vluchten van morgen- en middaglossing (15 
vluchten)) 
  - De eerste 3 duiven van de poulebrief kunnen punten behalen (max. 45 prijzen) 
  - Liefhebber met meeste aantal prijzen is winnaar 
  - Bij gelijk aantal prijzen telt het aantal behaalde punten 
 
Puntentelling kampioenschappen 
Uit de afdelings- en nationale uitslagen Z.L.U.  wordt een klassering gemaakt van alle leden  van 
Stichting Fondclub Midden – Limburg. Nr. 1 krijgt 1000 punten, nr. 2 krijgt 999 punten enz. 
 

 

http://www.duivenstartpunt.com/fml2/index.php?lng=nl


 

Prijzengeld kampioenschappen 
Duifkampioen    : voor elke categorie 3 geldprijzen € 70 - € 45 - € 25 
Generaal kampioen   : voor elke categorie 3 geldprijzen € 70 - € 45 - € 25 
Eerst getekende meerdaagse fond : 3 geldprijzen € 70 - € 45 - € 25 
Marathon    : 1 geldprijs € 150 
 
Voor elk kampioenschap is tevens een schitterende kristallen bokaal beschikbaar. 
 
Deelname: 

 Is mogelijk voor elke liefhebber aangesloten bij Afdeling Limburg. 

 Inleg € 20 te voldoen uiterlijk de dag van inkorven voor eerste eendaagse fondvlucht (22 
mei  2014). Aanmeldingen  na deze datum worden niet meer geaccepteerd. 

 Inleg overmaken op bankrekening IBAN NL96 RABO 0113150989 onder vermelding van uw 
naam en NPO-lidnummer of door inzenden formulier ‘machtiging tot wederopzegging’ (zie 
hieronder).  
Inzenden aan Stichting Fondclub Midden – Limburg, Graaf 4, 6101 CE Echt.  
 

Overige info: 

 Op de wedvlucht Bordeaux Z.L.U. geldt de nationale uitslag ouden en jaarlingen. 

 De wedvlucht Limoges telt uitsluitend voor het generaal kampioenschap LBC en niet voor de 
extra geldprijzen, sponsorprijzen dan wel overige kampioenschappen. 

 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Stichting 
Fondclub Midden – Limburg. 

 Info: Karel Hilkens 06 19 46 82 37 / Hans Bodelier 0475 – 48 69 52 /06 22 19 82 84 
per mail: info@fondclub.net  

 

Alle informatie aangaande de activiteiten van Fondclub Midden – Limburg 
kunt u ook bekijken op de website: www.fondclub.net 
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AANMELDEN SEIZOEN 2014 en 
MACHTIGING TOT WEDEROPZEGGING 

Let op: Door het ondertekenen van deze aanmelding met machtiging tot wederopzegging bent u elk jaar verzekerd van het 
lidmaatschap van onze Fondclub. Het lidmaatschapsgeld wordt elk jaar medio april van uw rekening afgeschreven. 
Wijzigingen in dit lidmaatschap kunt u aan ons doorgeven (info@fondclub.net)  

Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoon  

Fax  

E-mailadres  

Lidnummer NPO  

Bankrekening nr.  

Postbank nr.  

 
wenst in te schrijven voor: 

* Deelnemer  Fondclub Midden – Limburg  ** € 20 

*     Internationale BONY kampioenschappen € 30 

 
* aankruisen hetgeen van toepassing is 
** alleen voor leden aangesloten bij Afdeling Limburg 

Ondergetekende machtigt Stichting Fondclub Midden – Limburg tot wederopzegging tot het jaarlijks afschrijven van: 
€ …………. (euro) van bovengenoemd rekeningnummer (let op: dit geldt alleen voor Nederlandse liefhebbers!) 

Datum: __________________________ 

 

Handtekening: ___________________________ 

Provinciale kampioenschappen: dit formulier vóór 22 mei 2014 inzenden aan: 
Bony Cup :  dit formulier vóór 16 juni 2014 inzenden aan:  

Stichting Fondclub Midden – Limburg, Graaf 4, 6101 CE Echt of per mail info@fondclub.net 
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