Zwevegem, 21 november 2017
Beste Sportvrienden duivenliefhebbers,
Onze duivemnij " De Sportvrienden" heeft de eer om volgend jaar op Zaterdag 17 februari 2018
voor de eerste maal de interprovinviale matchtentoonstelling in te richten .
Deze interprovinciale tentoonstelling kent zijn oorsprong in Nokere -Waregem reeds enkele
decennia terug en het bestaat uit 10 maatschappijen die beurtelings elk jaar inrichter zijn, daarnaast
doen vele bijkomende lokalen mee.
Deze tentoonstelling is gratis en begitigd met mooie geldprijzen , ook voor de laatsten is een
naturaprijs voorzien .
De keuring is op zicht door vier ervaren keurders die de duiven op verschillende criteria
beoordelen ,bijvoorbeeld houding, pluimage enz .. , er wordt aan iedere duif een individuele score
toegekend maar bovenal is het een team rangschikking , bijvoorbeeld Ingooigem eerste , BeverenLeie tweede , enz ... .. .
Wij voorzien twee categorieën Duivers (oude & Jaarsesamen) en Duivinnen (oude &jaarse
samen), iedere maatschappij mag van elks 5 duiven tonen , in principe moeten deze van 5
verschillende liefhebbers zijn binnen jullie maatschappij .
Het gaat wel over het type Sportduif , geen showers AUB want deze worden niet geklasseerd .
Vele lokalen organiseren hiervoor een pré tentoonstelling om de mooiste duiven uit te kiezen , ieder
kleur mag meedoen .
Hiertoe krijgen de maatschappijen een invulformulier toegestuurd waarin de ringnummers en de
naam van de eigenaars moeten genoteerd worden , één luik dient de week voor de tentoonstelling
teruggestuurd worden naar de inrichtende maatschappij voor een vlotte inkorving & administratie.
Tijdens de keuring is een bonverkoop voorzien van bekende liefhebbers .
Onlangs zaten wij met meerdere maatschappijen samen omwille onder meer voor de sportieve
omtrekken . Het zou ons een waar genoegen zijn mocht je ook aan dit winter evenement
deelnemen.
Verdere info en programma kan je aanvragen via mail bij Marc & Filip:
decoene.marc@skvnet.be en tel nr 0474/200357
vermeerschdepraetere@gmail.com tel nr 0473//932332
Tegen het jaareinde sturen we jullie een affiche toe waarop het programma vermeld is ,
Sportieve groeten, het bestuur Zwevegem

De Sportvrienden Zwevegem Fannulier B
Dit ingevuld formulier terug te sturen naar de organ iserende maatschappij tegen
10 februari 2018 aan Filip Depraetere,
ltalielaan 29 8550 Zwevegem
I

Te r herrin nering 1 je mag 5 duivers en 5 duivinnen tonen (oude & jaarse door elkaar) I trofee aan de winnende
maatschappij en trofee voor de eigenaar van de winnende duif per categorie . Gratis deelname & mooie
geldprijzen t e win nen iedere maatschappij een smakelijke prijs graag tot 10 februari zonder vogelgriep .
I

I

GEMEENTE en NAAM ploegleider .... ..... ... ..... ... .... ....... .................... ... ...... ...... .. ... .. ..... ... ...... .. ..

DU IVERS:

Duivinnen

TOTAAL

voor een vlott e werking en inkorving van de duiven, gelieve dit formulier ingevuld (zonder

De Sportvrienden Zvvevegen1 Fannulier A
Af te geven bij de inkorving op 7/2/18 op het adres
OC " De Kappaert", Stedestraat 39 ,8550
Zwevegem, van llu tot 13 u
GEMEENTE en NAAM ploegleider .. ....... .. ............................ .. ............ .... .. ............. ...... ........... ..

DUIVERS:

Duivinnen

TOTAAL

Voor een vlotte werking en teruggave van de duiven, gelieve dit formulier ingevuld af
te geven (zonder punten) bij de inkorving .
Info &bevestiging :Depraetere Filip ,ltaliëlaan 29 8550 Zwevegem tel: 0473/932332

