
Golden Classic Rayon De Driesprong 2017 
Spelregels 

 Ten behoeve van de Golden Classic Rayon De Driesprong worden maximaal 150 ringen uitgegeven. Deze ringen 
kunnen door iedereen gekocht worden, maximaal 4 per koper. Rayonleden hebben voorrang, zij kunnen direct 
vanaf begin oktober inschrijven. Na de eerste week van oktober is inschrijving helemaal vrij voor mensen van 
buiten het rayon.  

 Eenmaal gekochte ringen mogen zonder instemming vooraf van het rayonbestuur niet worden overgedragen aan 
andere leden. 

 Indien er meer dan 150 aanvragen zijn dan worden de aanvragen toegewezen door het bestuur. Eerst worden de 
hoogste aanvragen gehonoreerd op 1 ring minder. Als gelijke aanvragen niet allemaal lager hoeven te worden 
gehonoreerd dan wordt dmv loting bepaald welke aanvragen niet volledig gehonoreerd worden. 

 De ringen kosten 10 euro per stuk en worden uitgegeven vanaf 5 januari. 

 De jonge duiven die geringd worden met deze ringen dienen aangeboden te worden ter veiling op 1 van de drie te 
houden verkopingen. De koper van de ring verliest daarmee het eigendom van de duif en de ring maar behoudt 
het recht op de helft van het prijzengeld dat de duif wint op naam van het vlieghok waar de koper van de duif 
deze onderbrengt. Als duidelijk is dat een duif op het tijdstip van de laatste verkoping nog niet 3½ weken oud is, 
dan dient de duif als bon te worden aangeboden op één van de verkopingen. 

 De verkopingen hebben plaatsgevonden cq zullen plaatsvinden op 

04-03-2017 bij PV GVT 03-03-2018 bij PV De Reisduif 02-03-2019 bij PV De Zwaluw  

11-03-2017 bij PV De Reisduif 10-03-2018 bij PV De Zwaluw 09-03-2019 bij PV GVT 

18-03-2017 bij PV De Zwaluw 17-03-2018 bij PV GVT 16-03-2019 bij PV De Reisduif 

 Als een aangeboden duif of bon niet verkoopbaar blijkt, dan wordt de duif eigendom van de oorspronkelijke 
koper van de ring. Die kan de duif onderbrengen op een vlieghok en van daar spelen met de duif en deelnemen 
aan de Golden Classic vluchten. De duif kan echter alleen het kwekersdeel (de helft dus) van de prijzen winnen 
voor haar eigenaar. Als deze koper van de ring vooraf al een maximaal aantal Golden Classic duiven heeft 
gekocht, dan kan deze bij wijze van uitzondering met 1 meer dan met maximum aantal duiven spelen. 

 Alleen duiven die geplaatst zijn op een hok van een lid van Rayon De Driesprong, kunnen deelnemen aan de 
Golden Classics vluchten. De organisatie kan kopers van buitenaf weigeren op grond van het feit dat de duiven 
door de koper van de ring alleen wordt aangeboden als deze ook geplaatst wordt op een vlieghok in rayon De 
Driesprong. 

 Van de 4 partijen die bij 1 duif betrokken kunnen zijn, kunnen er slechts 2 delen in de gewonnen prijs, het is aan 
deze 2 of zij ook de andere partijen laten delen in hun prijzen. Ter verduidelijking: de koper van de ring, de 
kweker van de duif, de koper van de duif en het lid dat de duif huisvest en speelt, kunnen 4 verschillende mensen 
zijn. Alleen de koper van de ring en de koper van de duif hebben recht op de prijzen. Aan hen wordt overgelaten 
of zij de kweker en het vlieghok laten delen in de opbrengst. Het vlieghok mag niet staan op hetzelfde erf als waar 
de kweker woont. Een koper van een ring die niet zelf de bijbehorende duif kweekt, dient bij inbreng voor de 
verkoping op te geven wie de kweker is. 

 Als er meer dan 1 vlieghok staat op 1 erf, dan mogen deze vlieghokken tezamen niet meer dan het maximum 
aantal Golden Classics duiven van hetzelfde jaar op naam hebben. 

 Eenmaal gekochte duiven mogen zonder instemming vooraf van het rayonbestuur niet worden verkocht of op 
een ander vlieghok worden geplaatst, dit op straffe van uitsluiting. 

 Iedere deelnemer mag slechts 6 Golden Classics duiven kopen en door elk lid, dat als vlieghok optreedt, mogen 
niet meer dan 6 verschillende Golden Classics duiven worden ingezet op de prijzenvluchten. 

 Als een kweker een op een bon verkochte duif niet levert aan de koper dan dient hij de koper de koopprijs te 
vergoeden. Dit maakt een tijdige kweek en levering zeer gewenst.  

 De Golden Classics vluchten zijn de eerste 5 jonge duivenvluchten van het programma van de afdeling Friesland 
“96. De laatste van deze 5 is de finalevlucht waarop de 1000 euro prijs wordt vervlogen en de prijzen gemiddeld 
hoger zullen zijn. 

 De prijzen wordt definitief vastgesteld na de derde verkoping. Op dat moment is de prijzenpot bekend. Een 
verdeling als in 2016 ligt voor de hand. De gehele inleg wordt in prijzengeld beschikbaar gesteld, dit onder aftrek 
van de kosten. Op elke vlucht worden alle uitgeloofde prijzen verdeeld, er kunnen dus ook prijzen worden 
gewonnen door duiven die niet 1:3 prijswinnen in het rayon. 

 Als 1 van de 5 vluchten wordt afgelast, dan schuift de rest van het programma een vlucht op. Een zondagsvlucht 
telt als normale Golden Classic vlucht. 

 Het bestuur beslist in de gevallen waarin dit spelreglement tekort schiet. Als het bestuur ontwijking van de regels 
vermoedt waardoor de opzet van de Golden Classics gevaar loopt, dan kan het bestuur het betreffende lid of de 
betreffende persoon uitsluiten van deelname. 

 


