
 

Programma 2022 

Beste sportvrienden en geachte leden van Afdeling 9, 

Ook in 2022 organiseert DAT weer mooie concoursen op de Dagfond en de jonge duiven 

vluchten. Deelname is eenvoudig en aantrekkelijk zoals ieder jaar.  

- Iedere liefhebber van afdeling 9 kan deelnemen aan de DAT vluchten. 

- U hoeft geen lid te zijn van DAT om te kunnen deelnemen. 

- De inleg is ongewijzigd en bedraagt per duif: 50 cent op de dagfond en 35 cent op de 

jonge duiven vluchten. 

- Alle duiven staan daarmee automatisch voor alle hoofdprijzen. 

- Elke liefhebber kan maximaal 1 hoofdprijs en of extra prijs winnen en alle inleg wordt 

vervlogen! 

- De uitslagen en meldingen komen van Compuclub en zijn direct beschikbaar. 

- De concoursen worden vervlogen in afdelingsverband en de ervaring leert dat 

hoofdprijzen en kampioenschappen goed verdeeld zijn over de afdeling. 

 

De volgende vluchten spelen we;  

Dagfond:  E21 – Sermaises,  E23 – Fontenay sur Eure, E25 - Chateauroux,  

  E27 – Vierzon,       E27 - Issoudun 

 Jong:   J33 – Dizy – Gros, J34 – Chalons en Champagne, J36 – Troyes 

 

De volgende hoofdprijzen worden vervlogen op deze vluchten; 

HP1 – Elektronica bon € 300,00  HP2 – Bon duivenvoer € 200,00 

HP3 - Levensmiddelen bon € 150,00  HP4 – Levensmiddelen bon € 125,00 

HP5 - Vleesmand € 100,00      HP6 - Levensmiddelen bon € 100,00 

HP7 - Vleesmand € 75,00     HP8 – Bon duivenvoer € 50,00 

Alle extra inleg wordt vervlogen in extra prijzen van € 25,00 contant. 

 

Spelregels DAT: 

U neemt deel door op niveau 8 het aantal gezette duiven in te vullen. Het aantal gezette 

duiven is minimaal gelijk aan het aantal gezette duiven in de CC (niveau 2). Uw 

concoursleider in de vereniging kan U eventueel helpen om deel te nemen aan de DAT 

concoursen. Per liefhebber kan maar 1 hoofdprijs en of extra prijs worden gewonnen. De 

hoofdprijzen zijn niet gegarandeerd en gaan per vlucht af naar rato van de totale inleg. Als 

de hoofdprijzen overtekend zijn worden extra prijzen uitgekeerd. Er wordt altijd gespeeld in 

afdelingsverband. 



Kampioenschappen DAT: 

DAT vervliegt op Dagfond en Jong 10 onaangewezen (1:10 verfijnd), 10 aangewezen (2 beste 

van bovenste 3 aangewezen) en 5 duifkampioenschappen. Alle vluchten tellen, we kennen 

geen aftrekvluchten. DAT heeft 1 Keizerkampioen. Keizerkampioen wordt de liefhebber welke 

opgeteld de meeste punten behaalt op de 4 onderdelen Oud OA + Oud A + Jong OA + Jong A. 

 

Prijsuitreiking DAT: 

De feestmiddag van de DAT met huldiging van de kampioenen en uitreiking van de prijzen is 

op zaterdag 11 februari 2023 in het Duivensport Centrum Borne.  

 

Het bestuur van DAT 


