
„Team-tijdrit“ 
Sans Peur Herent 

Woensdag 10 augustus 2016 

Straal: 12 Km(50°54’25,5”- 04°40’24,2”) 

Inkorving:   Dinsdagavond 9 augustus van 19u30 tot 21u00 

Lossing:  Uit Momignies om 9u00 – 9u15 – 9u30 (elke 15 minuten 1 ploeg - afhankelijk van 

de weersomstandigheden, informatie zal geplaatst worden op 

www.sanspeurherent.be of telefonisch op 0472/515319). 

Concreet:  Elke deelnemer neemt aan de wedstrijd deel met een ploeg van minimum maar ook van 

maximum 3 duiven. Het staat elke deelnemer evenwel vrij deel te nemen met meer dan 1 ploeg, doch beperkt 

tot een maximum van 3 ploegen per liefhebber (= 9 duiven). Elke ploeg bestaat uit 3 verschillende duiven, 

m.a.w. uit duiven dewelke niet in de eerste of een andere ploeg al zijn opgenomen. Er mag electronisch 

geklokt en gepould worden zoals bij een andere wedstrijd, doch met dien verstande dat de ringnummers van 

de ingekorfde duiven VERPLICHT op de poulebrief moeten vermeld worden en in de correcte volgorde.  
Bij de inkorving wordt de op de poulebrief als 1° opgeschreven duif ingemand in een mand van stapel A, de 

2° in een mand van stapel B en de 3° in een mand van stapel C. Bij de lossing worden de manden van stapel A 

eerst gelost, na 15’ de manden van stapel B en nog eens 15’ later de manden van stapel C. Hierbij dient 

vermeld dat eens de manden van stapel gelost zijn, de 2° en 3° lossing doorgaat om de 15’ dewelke ook de 

weersomstandigheden op dat ogenblik zijn! Belangrijke taak dus voor de lossingsverantwoordelijke om de 

weersomstandigheden goed in te schatten. Het eerste lossingsuur zal via de website medegedeeld worden. Na 

het lichten van de klokken wordt er een “over-all” uitslag met verdeling van de gelden opgemaakt hiervoor 

worden alle duiven omgerekend naar het eerste lossingsuur.  

De uiteindelijke overwinnaar van de teamtijdrit is de liefhebber die op de “over-all” uitslag zijn ploeg van 

3 duiven met de hoogste snelheid eerst weet te klasseren (de minuutsnelheden van de 3 duiven zullen 

hiervoor worden bijeengeteld). Lukt dit evenwel niemand dan zakken we af naar de 2 eerste duiven.  De 

laureaat zal passend gehuldigd worden op de kampioenendag. 

Bij de ploegserie is de 3é duif (per ploeg) doorslaggevend. 

 
Waarborg:  Mies 20 EUR - Poule 10 EUR  -  Ploegserie 2 EUR 
 
Gratis prijzen:  
 

De eindwinnaar over de van het ploegenklassement wint een naturaprijs ter waarde van 

50€, de tweede €30 en derde €20. 

 

 Fles Cava voor de eerste prijs in elke stapel 

 Fles wijn voor de laatste prijs in elke stapel 

 10e, 20e, 30e, 40e prijs in het totale klassement: naturaprijs 
 

http://www.sanspeurherent.be/
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        Datum           

Naam            Vlucht             

Adres            Coord.           

               Lic.KBDB           

               

 M P SP  OAS AS  RAK.S AO EP SL SPK aantal  kost totaal 

 2 5 10 10 10 10 10 10 1 1/2+1/4+1/4         

0,20                       x 0,20 =   

0,30                       x 0,50 =   

0,50 *                  x 1,00 =   

1,00                    x 2,00 =   

2,00         **         x 4,00 =   

3.00                x 7,00 =   

5,00                    x 12,00 =   

10,00      **Ploeg Serie: 1-2-3 / 4-5-6 / 7-8-9    x 22,00 =   

20,00               x 42,00 =   

         Tot. inleg         

  AANTAL OUDE EN JONGE DUIVEN:  *Onkosten Mies 0,50 eur      

           Totaal      

          

 

 

     

               

Ploeg  Nr. Ringnummer Jaartal Mand      

 1             A      

1 2             B      

 3             C      

 4             A      

2 5             B      

 6             C      

 7             A      

3 8             B      

 9             C      



 


