
Dinokeng-nieuwe spannendeVIERINÉÉNcompetitie 
 

• VIERINÉÉNcompetitie:  
1. Knock-outcompetitie. 
2. Hoogste aantal punten competitie. 
3. Champion ofChampionsJackpotcompetitie. 
4. Triple CrownJackpotcompetitie. 

 
 

• Inschrijfgeld-R200,00 per duif. 
• Alle duiven kunnen meedoen, ook de reserves. 
• Deze competitie gaat over 5 wedstrijden. 

 

• Prijzengeld: 
1. Winnaar knock-out competitie - R20.000,00. 
2. Winnaar hoogst aantal punten competitie - R20.000,00. 
3. Winnaar Champion of Champions Jackpot - R10.000,00 – Indien niet gewonnen wordt dit 

bedrag doorgeschoven naar volgend jaar. 
4. Winnaar Triple Crown Jackpot competitie - R10.000,00. 

 

• Competitie details: 
1. Knock-out competitie – R20.000,00 

a. Start met wedstrijd 1 - VENTERSBURG – De eerste  50% van de duiven die 
terug zijn van iedere wedstrijd gaan door naar de volgende wedstrijd. 

b. De eerste ‘knock-out’ duif van de hoofdrace wint deze competitie.  – Wordt 
doorgeschoven naar volgend jaar indien niet gewonnen. 

2. Hoogste aantal punten competitie – R20.000,00 
a. Start met wedstrijd 1 – VENTERSBURG 
b. 1st 200 ingeschreven duiven terug van iedere wedstrijd krijgen punten van 

200 terug naar 1. 
c. Iedere ingeschreven duif van iedere deelnemer bij de 1ste 200 wint punten. 
d. De deelnemer met de meeste punten na 5 wedstrijden wint deze competitie. 
e. Een deelnemer heft maximaal 3 duiven in een team. Een deelnemer kan 

echter meerdere teams hebben, zoveel als hij/zij wenst. 
3. Champion of Champions Jackpot - R10.000,00 

a. 1ste duif die zich bij de 1ste 80 plaatst in alle 5 races, wint deze competitie. 
b. Indien niet gewonnen wordt dit bedrag doorgeschoven naar volgend jaar. 
c. Prijzengeld wordt ieder jaar verhoogd met R10.000,00 indien de prijs niet 

wordt gewonnen. 
d. Indien er meerdere duiven zijn die voldoen, dan wordt de duif met het hoogst 

aantal punten aangewezen als winnaar. 
4. Triple Crown Jackpot competitie - R10.000,00. 

a. 1ste deelnemer die de ‘hoogst aantal punten competitie’ drie jaar achter elkaar wint, 
wint deze competitie. 

b. Het prijzengeld wordt iedere jaar verhoogd met R10.000,00. 

 

• Algemene informatie. 
1. Prijzengeld van beide jackpot wedstrijden kunnen oplopen tot zeer aantrekkelijke prijzen. 
2. Het inschrijfgeld is een zeer betaalbare R200 per duif om mee te spelen in alle 4 

competities. 
3. Ook uw reserve duiven kunnen mee doen aan deze Vier in één competitie. 
4. Schrijf al uw duiven in, omdat het zomaar kan zijn dat de duif die niet is opgegeven deze 

competitie kan winnen. 
5. Hoe meer duiven je inschrijft des te groter zijn je kansen. Maar R200 per duif. 
6. Prijzengeldgebaseerd op een minimumvan400ingeschreven duiven. 
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