
Scorebord 2022 

 

Elke liefhebber speelt met maximaal 4 duiven mee. Degene die de 1e prijs 
speelt krijgt 5 punten, de 2e t/m 5e prijs 4 punten, de 6e t/m 10e prijs 3 

punten, de 11e t/m de 15e prijs 2 punten. Alle andere prijzen in de 
verenigingsuitslag zijn 1 punt waard. Er wordt gespeeld in twee divisies, de 
1e en 2e divisie. De winnaars van elke divisie over alle vluchten ontvangen 

een aandenken. De indeling van het volgende seizoen (2022) wordt gebaseerd op het aantal 
punten wat men in 2021 heeft behaald: de helft van alle liefhebbers met de meeste punten 

spelen volgend jaar in de 1e divisie, de andere helft in de 2e divisie. Bij een ongelijk aantal 

liefhebbers heeft de 1e divisie 1 liefhebber meer. Deelname is gratis, en iedereen speelt 
automatisch mee. 

Nieuwe leden of nieuwe combinaties van PV De Luchtpost starten altijd in 

de laagste divisie. Als reeds bestaande combinaties worden opgeheven, en 

een van beiden, of beiden gaan apart verder, dan zullen deze opnieuw 
moeten starten in de laagste divisie. De uiteindelijke nummers 1 van elke 

divisie ontvangen een aandenken. Deelname is gratis en iedereen speelt automatisch mee. 

 
Ploegenspel 2022 

 

We hebben 20 ‘vliegende hokken’. Er worden vier ploegen gevormd bestaande uit 5 

personen. De bedoeling is om met je ploeg zoveel mogelijk keer je 1e getekende  in de 

verenigingsprijzen te draaien. Is op het einde de eindstand gelijk, dan telt het totaal van alle, 

door de complete ploeg behaalde verenigingspunten.   

Deze ploeg wordt door middel van loting samengesteld. Leidend hierin is de eindstand van 

het Scorebord van 2021. Elke ploeg dient een ploegnaam te verzinnen om de 5 bonuspunten 

die hiermee te verdienen zijn, binnen te halen. 

Hier hebben we de volgende gradaties: nummers 1 t/m 4, 5 t/m 8, 9 t/m 12, 13 t/m 16 en 

17 t/m 20. 

    

Elke ploeg bestaat uit: 

 Pot 1:  1 deelnemer uit de nummers 1 t/m 4 

 Pot 2:  1 deelnemer uit de nummers 5 t/m 8 

 Pot 3:  1 deelnemer uit de nummers 9 t/m 12 

 Pot 4:  1 deelnemer uit de nummers 13 t/m 16 

 Pot 5:  1 deelnemer uit de nummers 17 t/m 20   

 

Deelname is gratis, en iedereen doet automatisch mee. De Evenementen- commissie stelt 

voor de winnende ploeg € 10,- per deelnemer beschikbaar. 

Om mee te delen in het prijzengeld wat gewonnen kan worden, dient men minimaal 1 keer 

deel te hebben genomen met prijsduiven aan een wedvlucht.  

 



 

De Top Vijf 2022 

Omdat het spel van de 1e getekende, Jaarlingspel en de Lady’s League zijn vervallen, 

proberen we iets nieuws, de Top Vijf. 

Iedere liefhebber/combinatie die meedoet geeft voor het oude duivenseizoen begint 5 oude 

duiven en 5 jaarlingen op, en voor het jonge duivenseizoen begint, 5 jonge duiven. 15 duiven 

in totaal dus.  

Er zullen 3 prijzen (nrs 1-2-3 van de einduitslag)te behalen zijn bij de oude duiven, 3 prijzen 

(nrs 1-2-3)  bij de jaarlingen en 3 prijzen (nrs 1-2-3) bij de jonge duiven. Bedoeling is om 

met deze duiven zoveel mogelijk verenigingspunten te behalen. Alle punten worden bij elkaar 

geteld, dus alle wedvluchten tellen.   

Verder zal er nog een aandenken/beker beschikbaar worden gesteld door de 

Evenmentencommissie voor degene die met alle duiven (oude, jaarlingen en jongen totaal) 

het meeste punten in totaal weet te behalen.  

Inleg € 5,- per deelnemer/combinatie.  

De  Evenementencommissie stelt ook een bedrag, naar gelang de deelname voor de 

prijzenpot ter beschikking.   

 

Deelname en opgave is mogelijk via het bestelformulier. 

   

Wij hopen en rekenen op jullie deelname ! 

 

De Evenementencommissie 

 


