
ZOW – RACE 
 

 

JEUGDCLUB ANTWERPEN 
Waar: Lokaal De Eendracht – Schilde 
Rozenhoek 3, 2970 Schilde 

Inkorving vrijdag 13 september 2019 
 vanaf 19.30u tot 21.00u 

Lossing voorzien op zaterdag 14 september 2019 
 vanaf 09.00u 

Klokken binnenbrengen om tussen 13.30 en 14.00. 
 In geval van late lossing kan dit uur bijgesteld worden. 

 

 ZUID VLUCHT: GEMBLOUX 

 WEST VLUCHT: AALST 

 OOST VLUCHT: TONGEREN 

 

 Lossingsplaatsen worden getrokken na het inkorven. 

 

  

 

  



Dit jaar organiseren we opnieuw een ZOW race, dit wil zeggen dat er op 1 dag 
een prijskamp zal ingericht worden met telkens 3 vluchten uit 3 windrichtingen 
(zuid, oost, west). Naar het concept van de ronde van België, ook hier weet je 
niet op voorhand voor welke vlucht je welke duif inkorft.  
Dit alles zal doorgaan in het lokaal De Eendracht – Schilde. 
Rozenhoek 3 – 2970 Schilde 

ZUID: GEMBLOUX 
OOST: TONGEREN 
WEST: AALST 

Je mag voor elke lossingsplaats maximaal 2 duiven inkorven met dus maximum 
van 6 duiven ( 2 reeksen van 3 duiven). Zowel oude/jaarse als jonge duiven zijn 
toegestaan, per lossingsplaats wordt er slechts 1 uitslag gemaakt (oude,jaarse en 
jonge op 1 uitslag) . 

Hou zeker volgende datum vrij: 

- 14 september (13 september inkorving) 

Voor de ZOW-race wordt er 5 euro gevraagd voor deelname. Deze bijdrage geeft 
u recht op o.a. volgende zaken: 

- Gratis uitslag 
- Gratis versnapering (afgelopen jaren waren dit bv een BBQ of een hot-dog, 

bitterballen/curryworsten) 
- Kans op vele gratis prijzen. (jeugdleden hebben recht op bijkomende 

gegarandeerde prijzen) 
- Iedere deelnemer ontvangt een sponsorpakket 

Iedere liefhebber inschreven bij de KBDB en wonende in de provincie 
Antwerpen mag deelnemen aan deze vluchten en maakt kans op gratis prijzen, er 
zal tevens voor deze vluchten een apart jeugdkampioenschap opgemaakt worden. 

Elk 1ste jeugdlid op de uitslag mag een duif naar keuze laten trekken door 
Yellow Pigeons ( 1 per vlucht, elk jeugdlid maakt slechts kans op 1 foto per 
ZOW- Race). 

 

  



Het klassement van de ZOW race wordt op volgende manier bepaald: 

Winnaar van de ZOW race is de liefhebber die over alle 3 de vluchten het 
beste/snelste team heeft. Met team bedoelen we in elke reeks de 1ste getekende of 
de 2de getekende. Voorbeeld: 

Vlucht A: 1st getekende 5de prijs, 2de getekende 10de prijs 

Vlucht B: 1st getekende – (mist), 2de getekende 19de prijs 

Vlucht C: 1st getekende 4de prijs, 2de getekende 40ste prijs 

Hierdoor zal TEAM 2 eerst geklasseerd worden omdat dit team 3 prijzen heeft 
gewonnen.  

Indien er gelijkheid van prijzen is gebeurt de klassering op coëfficiënt. 

Er kan slechts 1 team in het klassement worden opgenomen. 

 

De prijzen in het algemeen klassement zijn: 

1ste prijs: waardebon van 50 EURO 
2de prijs: waardebon van 40 EURO 
3de prijs: waardebon van 30 EURO 

Overige prijzen zijn naturaprijzen. 

Alle gewonnen prijzen worden op 14 september na bekendmaking van de uitslag 
uitgedeeld. 
 


