Actiecomité CCUden
Programma voor 2017
BGB-club
Inschrijfgeld € 12,50.
BGB-1
Te vervliegen: levensmiddelenpakketten ter waarde van € 50,00, te winnen met de snelste
aangewezen serie 2 op onderstaande vluchten.
Men kan per seizoen slechts één levensmiddelenpakket winnen.
De prijs moet verplicht worden afgehaald bij de kampioenenhuldiging. ledere winnaar krijgt daarvoor
een afhaalbewijs. Bij het niet afhalen van de prijs wordt de prijs verloot.
De titel "Keizer van de BGB" wordt verdiend over alle onderstaande vluchten. Indien een
vlucht wordt afgelast, vervalt de BGB-prijs voor deze vlucht.
BGB-2
Te vervliegen: levensmiddelenpakketten ter waarde van € 25,00, te winnen met de 100e en 200e prijs
op onderstaande vluchten.
Indien de 100e of 200e prijs geen lid is van de BGB-club, schuift deze door naar de eerstvolgende prijs
die wel lid is.
Indien er geen 200 prijzen zijn, dan valt dit pakket op de laatste prijs van die uitslag. Deze moet dan
uiteraard wel lid zijn van de BGB-club. Indien deze geen lid is, dan schuift deze door naar voren naar
de eerstvolgende die wel lid is.
Men kan per seizoen slechts één levensmiddelenpakket winnen, ongeacht welke van deze twee. De
prijs moet verplicht worden afgehaald bij de kampioenenhuldiging. ledere winnaar krijgt daarvoor
een afhaalbewijs. Bij het niet afhalen van deze prijs wordt de prijs verloot. Indien een vlucht wordt
afgelast, vervalt de BGB-prijs voor deze vlucht.

Verenigingsklassement: De Firma Vermeulen en van Gerven zal het verenigingsklassement sponsoren
met 250 euro en dit zal in 3 geldprijzen worden uitgekeerd.
Extra actieprijzen (aangeven op poule 20)
Inleg € 0,50 per duif. Te vervliegen: vleesprijzen ter waarde van € 100,00 op onderstaande vluchten.
Bij niet voltekening op een vlucht is de vleesprijs ter waarde van de inleg op die vlucht.
Voor een overzicht van de hiervoor tellende vluchten; “ zie overzicht BGB vluchten”

Jackpot (aangeven op poule 21 niveau 3)
Inleg € 0,10 per duif. Er wordt een jackpot opgebouwd in de categorieën vitesse-oud (inclusief natouroud), vitesse-jong, midfond-oud, eendaagse fond, marathon en midfond-jong. Bij de vitesse vluchten
wordt de jackpot per rayon opgebouwd en uitgekeerd. Van de inleg wordt 90% uitgekeerd en 10%
gaat naar de BGB-kas. De jackpot valt indien de 10e prijs een eerste aangewezen deelnemende duif is,
of de 20e prijs een 2e aangewezen deelnemende duif of de 30e prijs een 3e aangewezen
deelnemende duif enz. Indien er geen prijs uitgereikt kan worden, dan wordt het geld (jackpot) naar
de volgende vlucht doorgeschoven. In 2016 is op zes onderdelen een jackpot blijven staan, welke zijn
doorgeschoven naar 2017. De bedragen zijn:
Vitesse oud en natoer rayon 1

€ 31,23

Vitesse oud en natoer rayon 2

€ 0,00

Midfond oud

€ 136,62

Midfond jong

€ 48,96

Eendaagse fond

€ 59,04

Marathon

€ 26,73

Vitesse jong rayon 1

€ 84,96

Vitesse jong rayon 2

€ 0,00

Totaal

€ 387,54

Poedeljackpot (aangeven op poule 23 niveau 3)
Inleg € 0,10 per duif. Er wordt een poedeljackpot opgebouwd in de categorieën vitesse-oud (inclusief
natour-oud), vitesse-jong,midfond-oud,eendaagse fond, marathon en midfond-jong. Bij de vitesse
vluchten wordt de poedeljackpot per rayon opgebouwd en uitgekeerd. Van de inleg wordt 90%
uitgekeerd en 10% gaat naar de BGB-kas. De poedeljackpot valt indien de laatste prijs een
deelnemende duif is. Indien er geen prijs uitgereikt kan worden, dan wordt het geld (poedeljackpot)
naar de volgende vlucht doorgeschoven. In 2016 is op zes onderdelen een poedeljackpot blijven
staan, welke zijn doorgeschoven naar 2017. De bedragen zijn:
Vitesse oud en natour rayon 1

€ 6,12

Vitesse oud en natour rayon 2

€ 15,57

Midfond

€ 26,91

Eendaagse fond

€ 25,02

Marathon

€ 10,89

Vitesse jong rayon 1

€ 0,00

Vitesse jong rayon 2

€ 0,00

Midfond jong

€ 4,50

Totaal

€ 89,01

Bonnenverkoop
Voor de bekostiging van de feestmiddag worden door het actiecomité jaarlijks duivenbonnen
gevraagd aan alle eerste kampioenen van de CC Uden. Vanaf 2015 vraagt het actiecomité ook
duivenbonnen aan alle eerste prijswinnaars, die niet als eerste kampioenen zijn geëindigd. Zoals
andere jaren hopen wij nu ook weer op uw welwillende medewerking te mogen rekenen.

