
Afdelings jeugdkampioenschap 2018 

Ook dit seizoen wordt er weer een jeugdkampioenschap vervlogen. 

Aan deze competitie mogen deelnemen:  

- Jeugdleden vanaf het jaar dat ze 7 jaar worden.  

- Jeugdleden die op 1 januari 2018 de leeftijd van 18 jaar nog niet 

hadden bereikt.  

- Jeugdleden die zelfstandig spelen en jeugdleden die in combinatie 

spelen met een senior lid.  

- Bij aanvraag van dispensatie wat betreft minimum of maximum 

leeftijd, wordt het NPO reglement gevolgd. 

Zaterdag 17 november 2018 worden de jeugdleden gehuldigd, tijdens 

de Zeeuwse manifestatie. Dit zal plaats vinden bij Hotel van der Valk in 

Goes. Het kampioenschap gaat er als volgt uitzien: Voor elk jeugdlid 

geldt, dat de eerste tien getekenden van de poulelijst meetellen voor 

de verschillende kampioenschappen. De punten worden gehaald uit 

de Afdelings jeugduitslagen. Afdelings jeugduitslagen worden enkel bij 

gezamenlijke lossingen gemaakt. We hanteren 1:3 voor de bepaling 

van het aantal prijzen.  

De volgende kampioenschappen worden vervlogen: Vitesse oud, 

Midfond oud, Dagfond, Overnacht, Vitesse jong, Midfond jong en de 

Navluchten. Van deze vluchten tellen per categorie de drie beste 

Afdelings jeugdvluchten van het jeugdlid mee voor het 

kampioenschap. Daarnaast is er ook een generaal kampioenschap. 

Het generaal duifkampioenschap wordt vervlogen over alle  

Afdelingsjeugdvluchten. Per categorie wordt een hokkampioenschap 

en een duifkampioenschap vervlogen. Bij alle hokkampioenschappen 

wordt gekeken naar het aantal deelnemers, hiervan wordt één derde 

van het aantal deelnemers gehuldigd. Als er bijvoorbeeld 15 

deelnemers zijn, worden dus de nummers 1 t/m 5 gehuldigd. Bij de 

duifkampioenschappen worden de nummers 1 t/m 3 gehuldigd, zij 

ontvangen hiervoor een diploma. Per kampioenschap kan maximaal 1 

prijs gewonnen worden. Van elke Afdelings vlucht wordt een aparte 

Afdelings jeugduitslag gepubliceerd.  

Dit jaar kan er ook nog op een aantal vluchten een datumprijs 

gewonnen worden. We maken nog kenbaar op welke vluchten dit zal 

zijn. Elk jeugdlid kan maximaal twee keer een datumprijs winnen, 

daarna gaat de prijs naar het eerstvolgend jeugdlid. Deze datumprijzen 

worden tijdens de manifestatie uitgereikt. 

Let op! Als je mee wilt doen met de jeugdkampioenschappen en in de 

jeugduitslag opgenomen wilt worden, is het noodzakelijk om je duiven 

op niveau 2 te zetten. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. 

Voor wat betreft de nationale Jeugdkampioenschappen, zie de 

website van de NPO   

 

 

 

 



Jeugd+ competitie 2018 

Dit jaar willen we naast het jeugdkampioenschap ook starten met een 

jeugd+ competitie. Met als doel, om ook deze doelgroep langer voor 

onze mooie sport te behouden. 

Aan deze competitie mogen alle leden van 18 – 30 jaar deelnemen; 

-Jeugd+ leden die op 1 januari 2018 de leeftijd van 30 jaar nog niet 

hadden bereikt. 

- Jeugd+ leden die zelfstandig spelen en jeugd+ leden die in 

combinatie spelen met een senior lid ouder dan 30 jaar. 

De huldiging zal plaatsvinden tijdens de manifestatie op 17 november 

2018 in hotel van der Valk in Goes. 

 

Het kampioenschap gaat er als volgt uitzien: Voor elk lid geldt, dat de 

eerste tien getekenden van de poulelijst meetellen voor de 

verschillende kampioenschappen. De punten worden gehaald uit de 

Afdelings jeugd+ uitslagen. Afdelings jeugd+ uitslagen worden enkel bij 

gezamenlijke lossingen gemaakt. We hanteren 1:3 voor de bepaling 

van het aantal prijzen.  

De volgende kampioenschappen worden vervlogen: Vitesse oud, 

Midfond oud, Dagfond, Overnacht, Vitesse jong, Midfond jong en de 

Navluchten. Van deze vluchten tellen per categorie de drie beste 

Afdelings jeugd+ vluchten van het lid mee voor het kampioenschap. 

Daarnaast is er ook een generaal kampioenschap. Het generaal 

duifkampioenschap wordt vervlogen over alle  

Afdelingsjeugd+ vluchten. Per categorie wordt een hokkampioenschap 

en een duifkampioenschap vervlogen. Bij alle hokkampioenschappen 

worden de nummers 1 t/m 5 gehuldigd en bij de 

duifkampioenschappen worden de nummers 1 t/m 3 gehuldigd, zij 

ontvangen hiervoor een diploma. Per kampioenschap kan maximaal 1 

prijs gewonnen worden. Van elke Afdelings vlucht wordt een aparte 

Afdelings jeugd+ uitslag gepubliceerd.  

Ook bij de jeugd+ competitie kan op een aantal vluchten een 

datumprijs gewonnen worden. We maken nog kenbaar op welke 

vluchten dit zullen zijn. Elk lid kan maximaal twee keer een datumprijs 

winnen, daarna gaat de prijs naar het eerstvolgend lid. Deze 

datumprijzen worden tijdens de manifestatie uitgereikt. 

 

Let op! Als je mee wilt doen met de jeugd+ competitie en in de jeugd+ 

uitslag opgenomen wilt worden, is het noodzakelijk om je duiven op 

niveau 2 te zetten. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. 

 

Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met  

Karin van Gils- Wielemaker, tel nr: 0118-618417 of via de email: 

karin78@zeelandnet.nl 


