
              
 

 

 

 
 

“5e Editie Golden Classic Marathon” 
 

PRIJZENPOT VAN € 12.000,--!!!!!!!!!! 
 

Voortbordurend op het succes van de Golden Classic Marathon 2018 met een  
prijzenpot van € 12.000,- gaan we er ook dit jaar weer iets moois van maken.  
Wie mogen meedoen? 
Iedereen die iets met postduiven heeft mag maximaal 4 duiven kopen en/of kweken om mee te doen 
aan de jaarlingenconcoursen Agen ZLU en de laatste nationale vlucht vanuit Bergerac in 2020.  
Hoe doe ik mee? 
Zet op +/- 24 februari of 16 maart enkele koppels bij elkaar en breng op zaterdagavond  
20 april of 11 mei maximaal 4 jonge duiven naar de verkooptafel.  
De aangeleverde duiven worden tentoongesteld en verkocht in het clubgebouw van P.V. de Luchtbode 
aan de Reeweg 89 te Hendrik Ido Ambacht.  
Waarom doen we het? 
Het is de bedoeling om kweker/koper bij elkaar te brengen.  
De kweker kan de koper tips geven om de aangeschafte duif of duiven het beste te begeleiden en voor 
te bereiden voor de vlucht, beiden kunnen hier immers een heel leuke geldprijs mee winnen.  
Samen de sport beleven is dubbel genieten! 
Wat kost het en wat is er te winnen? 
De volledige opbrengst van de verkoop (minus aftrek kosten) wordt vervlogen op de  
jaarlingenconcoursen Agen van de ZLU en de laatste Nationale overnachtvlucht vanuit Bergerac in 
2019. De kweker van de duif hoeft niets te betalen.  
Hij/Zij levert de duif met eigendomsbewijs en stamkaart aan op de verkooptafel.  
De prijzen worden verdeeld op basis van 50/50 tussen kweker/koper.  
Graag nodigen wij u uit om mee te doen met dit evenement.  
Aarzel niet en laat ons a.u.b. weten hoeveel duiven u (in principe) wilt kweken en/of  
kopen. Fijn voor ons, dan weten wij hoeveel kooitjes we op moeten zetten en hoeveel koffie/stoelen 
we klaar moeten zetten.  
Voorwaarden: 
Het is niet toegestaan dat de kweker zijn/haar eigen duif koopt. 
Mocht één van deze vluchten niet doorgaan, dan worden de prijzen verloot onder de deelnemers.   
Winnaars 2018:  
1e Agen:   Fam. Toom Alblasserdam, duif gekweekt door Wim Mudde Sliedrecht.  
1e Bergerac:   Fam. Toom Alblasserdam, duif gekweekt door Wim Mudde Sliedrecht. 
Dit duifje werd voor € 80,- gekocht en brengt 2 x € 3.000,- = € 6.000,- naar huis! 
 
Durft u als kweker de uitdaging aan? Bent u op zoek naar goede Fondduiven?  
Wilt u één van de winnaars worden?  Grijp deze kans en doe mee! 
 
Graag tot ziens op zaterdagavond 20 april en/of 11 mei op de verkoop in ons clubgebouw aan de 
Reeweg 89 te Hendrik-Ido-Ambacht.  
 
Voor vragen, opmerkingen of meer informatie graag contact opnemen met: 
Team Golden Classic Marathon,  
Henk Verheij henk@famverheij.nl  tel: 06-10971951   
Walter Verheij, Henry Visser  

 

mailto:henk@famverheij.nl


Concept begroting:    
 
Schatting deelname:  
We rekenen op een deelname van 60 liefhebbers die samen 120 jonge duiven inbrengen.  
De opbrengst wordt geschat op 120 x € 100,- = € 12.000,-  
De totale inleg wordt vervlogen over de jaarlingconcoursen  
Agen ZLU en Nationaal Bergerac in 2020.  
Per vlucht komt naar verwachting (12.000,- : 2 =)  € 6.000,- beschikbaar.  
 
Stel:  Er is een prijzenpot van +/- € 6.000,- per vlucht, dan is de     
prijsverdeling als volgt:   
   
   Koper  Kweker  Totaal 
1e Prijs  € 1.500,-  € 1.500,-  € 3.000,- 
2e Prijs  €    750,-  €   750,-  € 1.500,- 
3e Prijs   €    375,-  €   375,-  €    750,- 
4e Prijs   €    187,50  €   187,50  €    375,- 
5e Prijs   €    187,50  €   187,50  €    375,-+ 
       Totaal: €  6.000,- 
 
Prijsverdeling per vlucht van het ingelegde bedrag: 
 
   Koper   Kweker  Totaal 
1e Prijs  25     %  25     %  50    % 
2e Prijs  12,5   %  12,5  %  25    % 
3e Prijs    6,25   %      6,25  %         12,5  %  
4e Prijs   3,125  %     3,125 %   6,25 % 
5e Prijs   3,125  %     3,125 %   6,25 %  + 
 
       Totaal: 100% 
 
Prijsuitreiking tijdens de afsluitende fondmiddag in ons Nationaal 
inkorfcentrum in september. 
 

 
 

 


