
4de vluchtseizoen 2014-2015 

Hoofdrace 24 augustus 2014 –  

        Gariep Dam 624 km. 

Totaal prijzengeld – ZAR 2 300 000,00 

 

Dinokeng Lofts 
Home of 

The Ultimate 
Pigeon Race! 

Gelegen in de groene strook van Dinokeng, nabij Pretoria en 

Zuid Afrika's nieuwste safaripark, 

The Dinokeng Game Reserve 

 

Dinokeng Lofts – GPS Coördinaten: -25.595250   28.405580 

De naam Dinokeng betekent 

Plaats van vele rivieren  



De race formule is wat Dinokeng International  One Loft Race uniek maakt! 
 

1. Zeer goede kansen. U vliegt tegen honderden, niet tegen duizenden! 
2. Race op basis van uw ervaring en eigen kweek en niet op geluk alleen! 
3. Meer prijzengeld voor uw prestaties! 
4. Gezonde vlucht filosofie en een uniek trainingsprogramma! 
5. Bewezen en ervaren trainers en ondersteunend personeel! 

 

Competities en prijzengeld informatie 
 

Totaal prijzengeld: R 2 300 000,00    

Hoofdrace: R 1 667 500,00  4 Prijzen van R100 000,00 en meer 

‘Serie van  twee’ competitie: R 25 000,00  5 Prijzen van R70 000,00 en meer 

‘Serie van drie’ competitie: R 25 000,00  7 Prijzen van R50 000,00 en meer 

As duif (beste duif) R 145 000,00  + auto 10 Prijzen van R40 000,00 en meer 

Super Turbo Races (drie): R 210 000,00  13 Prijzen van R30 000,00 en meer 

‘Club competitie’: R 50 000,00  28 Prijzen van R20 000,00 en meer 

‘Hoogste gemiddelde’: R 21 000,00     
 
 
Meer informatie, brochures, registratie- en inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via onze website: 
www.dinokenglofts.co.za 
 

Hoofdrace totaal prijzengeld: R 1 667 500,00 
Hoofdrace competitie 
Gariep Dam – 623,415 km – 24 Augustus 2014 
 

1. R 500 000,00  8. R 40 000,00 
2. R 150 000,00  9. R 35 000,00 
3. R 125 000,00  10. R 30 000,00 
4. R 100 000,00  11de – 20ste. R 20 000,00 
5. R 80 000,00  21ste – 25ste. R 15 000,00 
6. R 50 000,00  26ste – 50ste. R 7 000,00 
7. R 45 000,00  51ste – 75ste. R 2 500,00 

 

Hoofdrace – ‘Serie van 2’ competitie : 
 
1st deelnemer met twee betaalde duiven thuis in de hoofdrace         -  R 25 000,00 
 

Hoofdrace – ‘Serie van 3’ competitie : 
 
1st deelnemer met drie betaalde duiven thuis in de hoofdrace           -  R 25 000,00 
 

  

www.dinokenglofts.co.za


As duif (beste duif) races: 
 

1. Ventersburg 304 km - 6 Juli 2014 
2. Bloemfontein 1 447 km - 13 Juli 2014 
3. Bloemfontein 2 447 km - 27 Juli 2014 
4. Trompsburg 556 km - 10 Augustus 2014 
5. Gariep Dam 623 km - 24 Augustus 2014 

 

As duif totaal prijzengeld: R145 000,00 + Auto 
 

1ste - Auto 4de - R 20 000,00 
2de - R 50 000,00 5de - R 10 000,00 
3de - R 30 000,00 6de – 10de - R 7 000,00 

 
Super turbo races(drie) totaal prijzengeld: R210 000,00  
 

1. Bloemfontein 1 447 km - 13 Juli 2014 
2. Bloemfontein 2 447 km - 27 Juli 2014 
3. Trompsburg 556 km - 10 Augustus 2014 

 
Prijzengeld per Super Turbo Race: R 70 000,00 
 

1ste –  10de - R 7 000,00 

 
‘Club competitie’ totaal prijzengeld: R 50 000,00 
 

1ste  - R 25 000,00 
2de - R 15 000,00 
3de - R 10 000,00 

 
‘Hoogste gemiddelde’ totaal prijzengeld: R 21 000,00 
 

1ste  - R 10 000,00 
2de - R 7 000,00 
3de - R 4 000,00 

 
 
Garantie prijzengeld: 
 
1. Genoemde prijzengeld is gebaseerd op 600 betaalde duiven. 
2. Bij 500 betaalde duiven wordt 85% van de genoemde bedragen uitbetaald. 
3. Bij 400 betaalde duiven wordt 70% van de genoemde bedragen uitbetaald. 
4. De 1e prijs op de hoofd race blijft hetzelfde en zal niet worden aangepast 
 

  



BarZAlona Race: 
 
Richmond - 780 km - 3 weken na de Dinokeng hoofd Race - 14 September 2014 
Inschrijfgeld R2 000.00 per duif. 
 

BarZAlona Race totaal prijzengeld: R180 000,00 
 

1ste - R 50 000,00 3de - R 25 000,00 
2de - R 35 000,00 4de – 10de - R 10 000,00 

 
 

As duif (beste duif): 
 
1. Zal worden beslist over vijf races – Ventersburg, 3x Super Turbo Races en de hoofdrace. 
2. De snelheid van elke betaalde duif wordt berekend op basis van meters/min. Bij elkaar opgeteld 

over de vijf races zal de winnaar bepalen. 
3. Voor dit doel alleen wordt de race gesloten op precies 200 meters/min na de eerst geklokte 

betaalde duif. Dit is om te voorkomen, dat duiven na een slecht verlopen vlucht al kansloos zijn. 
4. Geen duif krijgt een snelheid van meer dan 200 meters/min langzamer, dan de eerst geklokte 

duif in de race. 
5. Tijdens de laatste race komen alleen duiven in aanmerking voor deze competitie die geklokt zijn 

voor het sluiten van het concours. 
 

Regels club competitie : 
 
1. Inschrijfgeld R7 000,00 plus R200,00 registratie kosten. 
2. Clubs mogen slechts ÉÉN groep inschrijven (inschrijving plus twee reserves) voor deze 

competitie. 
3. Reserve duiven mogen worden geactiveerd door de club. 
4. Verloren reserve regel is van toepassing. 
5. Club inzendingen en betaalde reserves zullen ook automatisch deelnemen aan de andere 

Dinokeng competities(behalve BarZAlona). 
6. Reserve duiven die niet zijn geactiveerd op, of voor de eerste woensdag na de laatste Super 

Turbo Race, worden te koop aangeboden aan derden, om deel te nemen aan de hoofdrace. 
7. Verloren groep regel is van toepassing op een groep. 
 
 

‘Hoogste gemiddelde’ winnaar: 
 
De duif die het hoogste staat na alle training races die zijn gehouden onder competitie voorwaarden 
en alle andere races (BarZalona uitgesloten). 
 

  



BarZAlona competitie regels: 
 
1. Een minimum van 100 betaalde duiven is nodig om deze race te laten door gaan Bij minder dan 

100 duiven bepaald het Dinokeng Management of deze race zal door gaan. Het prijzengeld wordt 
dan aangepast. 

2. Meer duiven - meer prijzengeld! 
3. Sluitingstijd voor inzendingen - donderdag 1 september 2014, met bewijs van betaling. 
4. Alleen Dinokeng geactiveerde duiven kunnen deelnemen aan de BarZAlona race. 
 
 

Certificaten: 
  

Hoofdrace   Asduif  

1 – 20 Goud  1 – 10 Goud 
21 – 40 Zilver  11 – 20 Zilver 
41 – 100 Brons  21 - 30 Brons 
     
     
‘Hoogste gemiddelde’ winnaar   
1 Goud    
2 Zilver    
3 Brons    

 
 

Algemene informatie 
Trainen en wedvluchten van de duiven:  
 
1. Om de duiven in de best mogelijke conditie te krijgen zullen vaccinaties,  medicijnen, voeding, 

training etc.  naar ons beste vermogen worden toegepast . 
2. Dinokeng Lofts staat geen doping, vals spel of verschil in spelsoorten toe. Elke duif in het hok zal 

precies dezelfde kans krijgen om zijn waarde te bewijzen. We zijn toegewijd aan een eerlijk, 
ethisch en uitstekend management en geloven te allen tijd in eerlijk spel. 

3. Lossingen, lostijden en het sluiten van de race gebeurt naar eigen goeddunken van het 
management.    

4. Inkorven en klokken van de duiven op de hoofdrace zal gebeuren onder toezicht van 
onafhankelijke liefhebbers en/of aangestelde functionarissen. 

5. Liefhebbers mogen aanwezig zijn bij het inkorven van de duiven voor de hoofdrace. 
6. Bezoekers zijn, na afspraak, van harte welkom op het hok, maar moeten de regels van het hok in 

acht nemen. 
 

Communicatie en website: 
 
1. Training- en vliegprogramma en informatie zal worden weergegeven op onze website. 
2. Inkorflijsten, training- en raceresultaten worden weergegeven op onze website. 
3. Wij communiceren voornamelijk via sms en Email. Zorg ervoor de we de juiste informatie 

hebben. 
4. Leden van syndicaten, partnerschappen, etc moeten er voor zorgen dat wij de juiste informatie 

hebben om te communiceren. 



Uit te keren prijzengeld: 
 
1. Het prijzengeld zal worden berekend overeenkomstig het aantal betaalde duiven/reserves voor 

dit seizoen(zie garantie prijzengeld, pagina 2). 
2. Aan het einde van een bepaald seizoen (10 werkdagen na de prijsuitreiking) zal een document 

met instructies worden verzonden naar alle prijswinnaars.  Dit document moet volledig worden 
ingevuld en aan ons terug gestuurd, voordat kredieten voor het volgend seizoen of betalingen 
worden verwerkt. 

 

Regels voor een verloren team en betaalde reserves: 
 
1. Verloren team regel: als een geactiveerde duif en de twee reserve duiven verloren gaan voor de 

hoofdrace en voordat er prijzengeld is gewonnen gelijk aan het inschrijfgeld, dan mag een gratis 
duif worden ingestuurd voor het volgende seizoen. Inschrijfgeld voor volgende seizoen wordt 
naar rato gecrediteerd met gewonnen bedragen. 

2. Geactiveerde verloren reserve regel:  Als een reserve is geactiveerd en deze gaat verloren voor 
de hoofdrace en voordat er prijzengeld is gewonnen gelijk aan het inschrijfgeld, dan wordt deze 
vervangen voor de volgende onbetaalde reserve duif. Als geen reserve duiven meer beschikbaar 
zijn, dan krijgt de deelnemer het volgende seizoen een gratis reserve. Inschrijfgeld voor volgende 
seizoen wordt naar rato gecrediteerd met gewonnen bedragen. 

3. Als een betaalde duif verloren is en er zijn alleen nog betaalde reserves beschikbaar, dan wordt 
een gratis reserve duif gealloceerd voor het volgende seizoen(behalve BarZAlona). 

4. Een gratis inzending kan niet leiden tot een nieuwe gratis inzending! 
 

Dinokeng kweek station: 
 
Naast de grote belangstelling voor de duivensport, hebben we ook een visie voor een grotere 
participatie. Ons kweekstation zal worden geformaliseerd in 2014. In alle eerlijkheid naar onze 
deelnemers, doen we de toezegging dat jongen gefokt in ons kweekstation niet deelnemen aan de 
Dinokeng One Loft Race. 
 

Een deelnemer: 
 
1. Elke persoon, personen, partnerschappen, enz. die met tenminste een team duiven deelneemt 

wordt  een deelnemer genoemd. 
2. Partnerschappen kunnen worden gevormd met andere liefhebbers, vrienden, publiek en zelfs 

met bedrijven. 
3. Als een deelnemer bestaat uit meerder personen, dan moet een woordvoerder worden 

benoemd en kenbaar worden gemaakt op het inschrijfformulier. 
4. Al het prijzengeld wordt uitbetaald aan de woordvoerder en alle verschuldigde bedragen moet 

door hem worden betaald of zal worden afgetrokken van het gewonnen prijzengeld. De verdeling 
van het prijzengeld of het innen van de te betalen bedragen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de woordvoerder. 

 
  



Inzenden duiven: 
 
1. Duiven uit Zuid Afrika: van 1 oktober 2013 – 31 maart 2014.  Nederlandse duiven: van 1 

september 2013 – 1 maart 2014.  Transportkosten uit Nederland 35 euro per duif. 
2. Een team duiven bestaat uit 3 duiven. Een betaalde en twee reserve duiven. 
3. Registratie en inschrijfgeld moet volledig zijn betaald voordat de deelname geldig is en er 

prijzengeld gewonnen kan worden. 
4. Bij registratie geeft de deelnemer aan welke duif wordt geactiveerd en welke de reserves zijn. Als 

dat niet gebeurt dan doet het management dat voor de deelnemer. 
5. Duiven moeten geringd zijn met 2013/2014 ringen 
6. Zuid Afrikaanse- en internationale duiven die verloren gaan gedurende de uitwenningsperiode 

kunnen worden vervangen tot eind februari 2014. Kweek 2 of 3  duiven extra voor dit doel. 
7. Een duif kan maar één keer worden ingebracht op onze hokken. 
8. Duiven worden eigendom van Dinokeng Lofts vanaf het moment dat ze op de hokken worden 

geplaatst. 
9. Personen direct betrokken bij Dinokeng Lofts zijn uitgesloten van deelname. 
 
 

Reserve duiven: 
 
1. Een reserve duif komt niet in aanmerking voor het prijzengeld, tenzij  geactiveerd. 
2. Een reserve duif kan op ieder moment worden geactiveerd(volledig betaald). 
3. Een geactiveerde reserve kan meedoen in elke competitie en prijzengeld winnen na 

activatie(behalve BarZAlona). 
5. Als een geactiveerde reserve duif verloren gaat voor de Hoofdrace en voordat er prijzengeld is 

gewonnen gelijk aan het inschrijfgeld, dan word deze vervangen voor de volgende onbetaalde 
reserve duif. Is geen reserve meer aanwezig dan krijgt de deelnemer een gratis reserve voor het 
volgende seizoen. Inschrijfgeld voor volgende seizoen wordt naar rato gecrediteerd met 
gewonnen bedragen. 

4. Een verloren duif wordt na 14 dagen automatisch vervangen door een reserve. 
5. Als een geactiveerde duif verloren gaat voor een prijzenvlucht dan wordt de reserve duif  

automatisch gepromoveerd tot geactiveerde duif. 
6. Als een geactiveerde duif terugkeert nadat een reserve duif is gepromoveerd tot geactiveerd, 

dan blijft dat zo. M.a.w. de eerst geactiveerde duif is nu reserve. 
7. Als een reserve duif  is geactiveerd(volledig betaald),  moet het bewijs van betaling worden 

gefaxt of gemaild ter bevestiging voorafgaand aan een prijzenvlucht. 
8. Reserve duiven die niet zijn geactiveerd op of voor de 1ste woensdag na de laatste Super Turbo 

Race, worden te koop aan geboden aan derden om te kunnen deelnemen aan de hoofdrace. 
 
 

Betaling en registratie: 
 
1. Inschrijfgeld: R7 000,00 per team. (één geactiveerd en twee reserves) 
2. Registratie kosten: R200,00 per team. (één geactiveerd en twee reserves) 
3. Inschrijfgeld is verschuldigd voor elke groep van drie duiven. Als u meer dan twee reserves 

inschrijft wordt dat beschouwd als een nieuwe groep. 
4. Betaling van het inschrijfgeld en de registratiekosten dienen bij voorkeur contact te worden 

betaald bij onze Nederlandse coördinator. 
5. Er wordt 2% rente berekend voor achterstallige betalingen. 



6. Onbetaalde duiven worden als U/P zichtbaar op de website totdat het verschuldigde bedrag is 
betaald. 

7. Duiven niet betaald voor 1 Juli 2014 worden uit de race genomen en verkocht om de kosten te 
dekken. 

8. Een ingevuld inschrijfformulier samen met het bewijs van betaling moeten worden ingeleverd bij 
onze Nederlandse coördinator. 

9. Bij ontvangst van uw inschrijving en betaling, bevestigen wij uw registratie. 
10. Het inschrijfgeld en de betaling van het prijzengeld worden berekend op basis van de ZAR 

wisselkoers.  
 

Verzending van duiven: 
 
1. Voor verzending van de duiven kunnen Nederlandse deelnemers contact opnemen  met de  

Nederlandse coördinator of Dinokeng Lofts zal u informatie verstrekken  over vergunningen, 
gezondheidscertificaten etc..  

2. Inschrijfformulieren dienen bij onze Nederlandse coördinator aanwezig te zijn voor of op de dag 
dat het transport zal plaatsvinden. 

 

De veiling: 
 
1. Er kan een veiling worden gehouden op dezelfde dag als de prijsuitreiking. 
2. Alle overige op tijd terug gekeerde duiven  zullen met tussenpozen worden geveild  op de veiling 

site en op vooraf  bepaalde  locaties in Zuid Afrika. 
3. Duiven die geveild worden op de live veiling worden geplaatst op de Dinokeng Lofts ‘veiling site 

om vooraf te kunnen bieden’.  Een faciliteit om telefonisch te bieden is beschikbaar tijden de live 
veiling. 

4. Een 50/50 verdeling zal plaatsvinden  tussen  Dinokeng Lofts en de deelnemer, nadat de veiling- 
en administratie kosten zijn afgetrokken. 

5. Een 50/50 verdeling zal plaatsvinden  tussen Dinokeng Lofts en de fokker / oorspronkelijke 
deelnemer voor reserves die door derden zijn geactiveerd. 

6. Geen verdeling zal plaatsvinden voor duiven die voor R400,00 of minder worden verkocht. 
7. Geen verdeling zal plaatsvinden indien tenminste 1 generatie stamboom aanwezig is of wanneer 

de deelnemer weigert informatie te verstrekken over stambomen / geschiedenis enz. van hun 
gezette duiven. Deze informatie kan nog worden verstrek voor de hoofdrace. 

8. Voor meer informatie – neem contact op met onze Nederlandse coördinator 
 

  



Bankdetails: 

Zuid Afrikaanse Bank: 

ABSA Bank, Pretoria North 
Account naam: Dinokeng Lofts 
Account nummer: 926 584 5971 
Branch code: 632005 
 

Internationaal: 
 
Account Name: Pastor AU Van Der Merwe 
EUR International Bank Account number: 77000266  
(IBAN GB26 BARC 2026 7577 0002 66) 
Sort Code: 20-26-75 
SWIFT code: BARCGB22 (Begunstigde bank)  
SWIFT code: BARCUS33 (Correspondent bank) 
De correspondent bank Swift code wordt alleen gebruikt voor USD rekeningen 
Bank: Barclays Private Clients International Pty Ltd,  
Bank location and address: Eagle Court, 25 Circular Road, Eagle Court, Douglas,  
IM99 1AJ, Isle of Man 
 
 
 

Onthoud: 24 Augustus 2014– De ultieme race! 
Uw deelname kan een eerste stap zijn in het winnen van ongelooflijke geldprijzen! 

Alles is mogelijk!  



 

Inlichtingen Nederland: 
Rudolf Visser, Epemastate 41, 8926 MZ, Leeuwarden.  
Telefoon: 06 43694721 Email: rudolf.visser@live.nl 
 

Inlichtingen Zuid Afrika: 
Postbus  54002, Ninapark, 0156 - 388 Deetlefs street, Pretoria North, South Africa. Telefoon: * 012 
546 2391* INT:+27 12 546 2391* Fax:  086 724 7901 
Email:    info@dinokenglofts.co.za - Website: www.dinokenglofts.co.za 
Banie 082 872 4826 - Anton 082 444 2996 
 
De voorwaarden en bepalingen in deze brochure en ook het registratie-  inschrijfformulier bevat de 
volledige overeenkomst tussen de partijen en geen toevoegingen aan of wijzigingen van deze 
overeenkomst zijn van een kracht of hebben effect  tenzij deze op schrift zijn gesteld en ondertekend 
door of namens de partijen ; De betaling van prijzengeld is naar eigen goeddunken van Dinokeng 
Lofts en kunnen variëren afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Deze overeenkomst met de 
bepalingen en voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de Republiek Zuid-Afrika.  
Let op: Dit is een uit het Engels vertaald document en kan dus niet als rechtsgeldig document 
gebruikt worden. Raadpleeg hiervoor het origineel(Engels). 

mailto:rudolf.visser@live.nl

