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Er wordt dit jaar 8.580 euro aan prijzengeld vervlogen op de 5 Golden Classics vluchten, 

verdeeld over 106 prijzen. Er zijn dus 212 mogelijke prijswinnaars, want elke prijs wordt 
gedeeld door de geregistreerde koper van de ring en de geregistreerde koper van de duif. 
Van elke vlucht wordt een aparte uitslag gemaakt met alleen de Golden Classics duiven. De 
prijzen worden uitgereikt op zaterdag 5 oktober 2019 om 16.00 uur bij PV Gevleugelde 
Vrienden te Twijzelerheide.  De Prijsverdeling is als volgt: 

Op de eerste 4 vluchten wordt per vlucht 990 euro vervlogen, totaal 3.960 euro dus. Dat 

is dus op 3 augustus Deventer/10 augustus Gennep/17 augustus Deurne/24 augustus 
Weert.  
1e duif   120 euro 
2e duif   100 euro 
3e duif   80 euro 
4e duif   70 euro 
5e tm 6e duif  60 euro 
7e tm 9e duif  50 euro 
10e tm 14e duif 40 euro 
15e tm 19e duif 30 euro 

En voor de Golden Classic Finale Race is een bedrag van 4.220 euro beschikbaar. De 

finalevlucht is op 31 augustus vanaf  Heusden-Zolder!!! 
1e duif   1000 euro 
2e duif   750 euro 
3e duif   500 euro 
4e duif   250 euro 
5e duif   200 euro 
6e duif   150 euro  
7e tm 14e duif 100 euro 
15e duif    90 euro 
16e duif    80 euro 
17e duif    70 euro 
18e duif      60 euro 
19e en 20e duif   50 euro 
21e tm 22e duif   40 euro 
23e tm 25e duif   30 euro 

Over de 5 vluchten zijn er 5 duifkampioenen, hiervoor is 400 euro prijzengeld 

beschikbaar. 
1e duif   100 euro 
2e duif     90 euro 
3e duif     80 euro 
4e duif     70 euro 
5e duif     60 euro 
 
Bij afgelasting van een vlucht schuift het resterende programma 1 week op.  
Als niet alle prijzen worden gewonnen door prijsduiven dan tellen ook de duiven die 
binnenkomen na sluiting van het concours. 
Iedereen heel veel succes toegewenst !!! 
 
Bestuur Rayon De Driesprong 


