
35e Olympiade Brussel  - België 

27-28-29 januari 2017 
 

SPORTCATEGORIE 
 

* op twee jaar  
                    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Periode van één jaar (jaar vóór de Olympiade) 

                    
                    

 

 

 

 

 

 
 

 Formules berekening coëfficient :  

 

Categorieën A, B, C, D, F, G & H   =                 behaalde prijs x 1.000                                       

                                                    Aantal deelnemende duiven (max. 5000) 

Opmerking : de duif die het minste aantal punten heeft behaald, is eerste in het algemeen 

klassement.  

 

Categorie E     =                               behaalde prijs x 1.000                           

                                                 Aantal deelnemende duiven (zonder limiet) 

Opmerking : de duif die het minste aantal punten heeft behaald, is eerste in het algemeen 

klassement.  

 

 Deelname :  

Iedere aangesloten federatie kan deelnemen met maximum 24 duiven (12 duiven vrij te kiezen tussen 

de categorieën A, B, C, D en vrije keuze van geslacht).  Deelname in de categorieën E, F, G en H met 

maximum 3 duiven. 
 

 

 

Afstanden                 Aantal             Deelnemende     Min. aantal        Minimum             Prijzen 

               wedvluchten        duiven                liefhebbers         aantal  km. 

 

A van 100 tot 400 km 10 250 20 1.500                1/5

  

 
B van 300 tot  600 km 8 250 20 2.800                1/5 

 

C  boven  500 km 6 150 20 3.300                1/5 

 

D  ALLROUND    11 prijzen  

 van 100 tot 400 km 3 tot 5 250 20                 1/5 

 van 300 tot 600 km              2 tot 6 250 20 3.500                1/5 

 boven  500 km 1 tot  3 150 20                 1/5 

 

E MARATHON > 700 km    4 prijzen op 2 jaar 250 50 -                1/5

  

Afstanden              Aantal               Deelnemende    Min. aantal        Minimum              Prijzen 

             wedvluchten            duiven               liefhebbers        aantal km. 

 

F boven 100 km 3 250 20 300                1/5 

(jonge)    voorgaand jaar               3 duiven 

 

G  boven 100 km 5 250 20 500                1/5 

(jaarling) als jaarling                                            3 duiven 

 
H  boven 300 km                                  6  250 20 1800 1/5 

(oude)                                            3 duiven 



NEEM DEEL en stuur de deelnemingsfiche vóór uiterlijk 10 NOVEMBER 2016,  

naar de Bondszetel, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE. 

 

De inschrijvingen worden aanvaard tot 12 uur ’s middags (met poststempels wordt géén rekening 

gehouden). 

 

 
 

STANDAARDCATEGORIE 

In de Standaardcategorie zal België met 14 duiven worden vertegenwoordigd. 

 

DUIVERS (5) Wedvluchten met een minimum afstand van 100 km; prijzen per vijftal en een 

minimum deelname van 150 duiven en 20 deelnemende liefhebbers. 

totaal 2.500 km over de twee seizoenen (2015 en 2016 samen)  

waarvan meer dan 750 km in 2016. 

 

DUIVINNEN (5) Wedvluchten met een minimum afstand van 100 km; prijzen per vijftal en een  

 minimum deelname van 150 duiven en 20 deelnemende liefhebbers. 

 totaal 2.000 km over de twee seizoenen (2015 en 2016 samen) waarvan meer  

 dan 600 km in 2016. 

 

JONGE DUIVERS (2) & JONGE DUIVINNEN (2) 

 3 wedvluchten met een totaal van minimum 300 km in het seizoen 2016 en een  

 minimum deelname van 250 duiven en 20 deelnemende liefhebbers. 

 

Het nazicht van de uitslagen gebeurt door de Bond die de Olympiade organiseert. 

 

De finalekeuring voor de Olympiade gaat door op zaterdag 17 december 2016 om 10u30 stipt in de 

zaal “Commando”, Hernestraat 3 – 1570 Tollembeek. 

 

Om aan de finalekeuring te mogen deelnemen moeten de betrokken duiven minstens eenmaal op een 

BCK-keuring zijn aangeboden en daar moeten ze minimum 91 punten op de keuringskaart hebben 

gekregen. 

 

Meer info : PRAET Edmond, tel. 050/315041 of e-mail : linda.godderis1@telenet.be 

 
 

 

VOOR BEIDE CATEGORIEEN DIENEN DE DUIVEN 

VERPLICHT TE WORDEN TENTOONGESTELD OP DE 

OLYMPIADE IN BRUSSEL / BELGIE !!! 
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