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JEUGDKAMPIOENSCHAP EN JEUGDUITWISSELING georganiseerd door de  
WEST-EUROPESE CONFEDERATIE 2009 

 
C R I T E R I A  
 
Alle jeugdige liefhebbers van 14 tot en met 18 jaar kunnen hieraan deelnemen. 
Elk land kan met 10 duiven deelnemen.   
Deze duiven zullen beoordeeld worden op hun prestatie.   
De voorwaarden zijn de volgende : 
  
 aantal  vluchten : 4  
 aantal km per vlucht:  meer dan 80 km 
 prijsverhouding :  1 op 5 
 maximum aantal duiven voor de berekening van het coëfficiënt: (het maximum telt  

alleen mee bij de berekening van het coëfficiënt, dus vluchten met meer deelnemende duiven 
mogen wel opgegeven worden). 

 100 – 300 km  2000 duiven 
 300 – 600 km  3000 duiven 
 meer dan 600 km 5000 duiven 
 De prijzen moeten in 2009 behaald zijn. 
 
Coëfficiënt per vlucht : 

Prijs op de uitslag gedeeld door het aantal deelnemende duiven, vermenigvuldigd met 100.  
Als er op een vlucht meer dan het maximum aantal duiven is ingezet, wordt in de berekening 
het maximum aantal duiven gebruikt. Afronden tot op 3 cijfers na de komma. 
 

Voorbeeld : 
� Een duif staat op de 4de plaats tegen 1600 duiven, dan wordt zijn coëfficiënt : 

4 : 1600 x 100 = 0,250 
� Een duif staat op de 5de plaats tegen 2200 duiven, afstand 250 km, dan wordt zijn coëfficiënt : 

5 : 2000 x 100 = 0,250 
Prijzen : 
De coëfficiënten van de vier vluchten worden bij elkaar opgeteld.  De liefhebber met de laagste 
coëfficiënt heeft gewonnen. De drie beste liefhebbers en het beste land zullen bekroond worden met 
mooie prijzen.  Voor het landenklassement worden de 6 beste coëfficiënten bij elkaar opgeteld en het 
totaal wordt gedeeld door het aantal duiven (6).  Het land met de laagste coëfficiënt heeft gewonnen. 
 
Alle uitslagen worden door de organisatie gecontroleerd.  De bond van het deelnemend land moet 
garant staan dat de formulieren juist zijn ingevuld. 
 
De Jeugdcommissie van de West-Europese Confederatie beslist in geval van onduidelijkheid van deze 
regels. 
 

* * *. 
Indien u interesse heeft voor dit kampioenschap stuur dan uw palmaressen naar de BONDSZETEL, 
Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.   
Uiterste datum van inzending : 10 januari 2010. 
 
De eerste 5 jonge Belgische liefhebbers zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de 
West-Europese Jeugduitwisseling die op 12,13 en 14 februari 2010 in DUITSLAND (Dortmund) 
wordt georganiseerd. Alle kosten worden gedekt (door het inrichtende land). Er is een 
mooi programma voorzien waaronder een quiz, een bowlingcompetitie, een feestavond, 
een hokbezoek,.. Kortom alles om de jeugd van verschillende landen te laten verbroederen 
met elkaar en kennis uit te wisselen.   
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