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Leervluchten op donderdag 10 mei en op woensdag
vanaf 16 mei tot en met 27 juni
Niet op 30 mei wegens Gullegem Koerse
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PROVINCIALE VLUCHTEN INGERICHT DOOR WVV (inkorving op donderdag)
Oude en Jaarse
Oude, Jaarse en Jongen
Jongen
2/06/2018 Blois
7/07/2018 Chateaudun
11/08/2018 Chateaudun
9/06/2018 Orléans
15/07/2018 Tours (GS)
18/08/2018 Orléans
16/06/2018 Orléans
21/07/2018 Blois
25/08/2018 Orléans
23/06/2018 Orléans
28/07/2018 Tours
30/06/2018 Orléans

Herseaux vanaf donderdag 29 maart. Inkorving tot 10.45u
In mei dinsdag en donderdag
Criterium Arras Jongen : van 31/3 tot en met 21/4
Kampioenschap Fontenay Oude en Jaarse van 5/5 tot en met 9/6

SPORTREGLEMENT 2018
1. In 2018 richt de ‘Gullegemse Duivenmaatschappij Merlijn’ alle vluchten
alleen in.
2. De vluchten worden aangeboden aan alle liefhebbers die in regel zijn
met de voorschriften van de West-Vlaamse Afdeling en van de K.B.D.B.
Hun duiven dienen gehuisvest te zijn in de omtrekken vermeld onder de
punten 40 en 41 hierna.

3. De liefhebber wordt verzocht kennis te nemen van het
reglement, vooraleer aan de speelvluchten deel te nemen.
4. Op ALLE vluchten is elektronisch constateren toegestaan.
5. Het constateren van de duiven moet gebeuren met ronde potten van
twee ineenschuivende delen. Nooit worden in het lokaal gummiringen
aanvaard na het afslaan van de constateur(s). De constateurs en de
elektronische klokken worden geopend in het lokaal waar men inkorfde.

Bij het inkorven ontvangt de liefhebber een constateur
van de maatschappij. Hij betaalt daarvoor 1.50 euro.
6. Voor wat het openen van de constateurs en de klokken van Fontenay en
Halve Fond betreft, zal er tot 13u steeds iemand in het lokaal aanwezig
zijn. Er zal dan verder geopend worden tijdens de inkorvingsuren voor
de vlucht(en) Arras/Clermont. Mogen we aan de liefhebbers vragen
om in dat geval zijn constateur of zijn klok zo spoedig mogelijk
binnen te brengen. Dat zal ons in staat te stellen de uitslag van Fontenay
of Halve Fond op te maken. Als er geen inkorving is op

zaterdag, gelieve de klokken zo spoedig mogelijk binnen te
brengen.
7. De maatschappij heeft het recht iedere medespeler te controleren op zijn
hokinstallatie en op zijn elektronische installatie, vóór, tijdens en na het
vallen van de duiven. Bij weigering wordt de liefhebber uit de uitslag
geschrapt.
8. Ingeval van gelijk welke onregelmatigheid wordt de betrokkene uit de
uitslag geschrapt en wordt zijn inleggeld verbeurd verklaard. De
onregelmatigheden zullen gesignaleerd worden aan de Duivenbond.
9. Als een constateur, waarin tijdsopnames werden gedaan, stilvalt vóór
het opnemen van het tijdsverschil, worden de inleggelden verbeurd
verklaard ten voordele van de prijskamp, tenzij met zekerheid kan

vastgesteld worden dat de regelaar in fout was. In dit laatste geval
worden alleen de inzetten terugbetaald van de duiven die, zonder
rekening te houden met het tijdsverschil, in de prijzen zouden vallen (zie
art. 77 van het Nationaal Sportreglement.)
10. Iedere liefhebber moet zijn constateur in die toestand binnenbrengen dat
het nog mogelijk is hem af te slaan, zoniet wordt het "Nationaal
Sportreglement" toegepast. Dus voor sommige toestellen de laatste pot
vrijlaten!
11. Indien ten gevolge van onvoorziene omstandigheden prijzen niet in de
prijskamp zouden verspeeld zijn, moeten ze worden terugbetaald. De
serieprijzen kunnen gewonnen worden tot twee uur na de laatste prijs
van de prijskamp.
12. Wanneer de duiven het lokaal verlaten hebben, is de maatschappij er
niet meer verantwoordelijk voor.
13. Wanneer slechts één vlucht op zaterdag of op zondag gelost wordt
en de andere uitgesteld is, is men verplicht zijn constateur of
elektronische klok om 17 u binnen te brengen. Nalatigheid betekent
verlies van deelname aan de verspeelde vlucht.
14. Indien de duiven op zondag (zaterdag) niet gelost worden en de
liefhebber niet verder wil deelnemen, dient hij daarvan bij de inkorving
melding te maken door “zondagspel” of “zaterdagspel” op zijn
inschrijvingsformulier te laten schrijven. De constateur van het lokaal
moet nog op zondag (zaterdag) worden binnengebracht.
15. De geldelijke inzetten van zondagspel (zaterdagspel) zullen bij
eventueel uitstellen van de lossing, van de totale waarborg worden
afgetrokken. De liefhebber betaalt de verzendingskosten plus de
constateurregeling.
16. De duiven moeten worden afgegeven in volgorde van de inzetten in
"dalende lijn". Combinaties worden dus niet toegestaan.
17. Wanneer oude en jonge duiven voor dezelfde lossingplaats worden
ingekorfd dan moeten ALTIJD eerst de oude duiven worden
ingegeven en als laatste de jonge duiven.
18. Iedere liefhebber is verplicht zijn constateur na te zien vooraleer hij
het lokaal verlaat. Als er bij de afslag een verschil is van méér dan 30
seconden per uur, is het "Nationaal Sportreglement" van toepassing.
19. De constateurs of de elektronische klokken moeten binnengebracht
worden uiterlijk twee uur na de laatste bestatiging die binnen de prijzen

valt. Er wordt rekening gehouden met de afstand van het hok naar het
lokaal.
20. In geval van rampvlucht moeten alle constateurs en elektronische
klokken met de bestatigde duiven de dag van de lossing binnengebracht
worden, ten laatste één uur na zonsondergang. Ze moeten gelicht
worden en eventueel worden herregeld, om zodoende controle over het
verloop van de wedstrijd te krijgen.
21. Bij het afschaffen van een vlucht en dus bij het terugzenden van de
duiven, wordt géén vervangingsdatum voor de kampioenschappen en de
criteriums voorzien. Bij uitgestelde lossingen tellen deze vluchten wel
mee voor de uitgeschreven kampioenschappen en criteriums. Mocht
ingevolge vogelgriep of andere omstandigheden de speelkalender
ingrijpend gewijzigd worden, dan zullen de kampioenschappen
aangepast worden volgens de richtlijnen die dan door de K.B.D.B.
dienaangaande zullen verstrekt worden.
22. Volgens artikel 30 van het Nationaal Sportreglement wordt de in
tweevoud afgedrukte koppelingstabel door de betrokken partijen
ondertekend. Eén exemplaar wordt overhandigd aan de liefhebber en één
exemplaar blijft in de vereniging.
23. Volgens artikel 40 van het Nationaal Sportreglement dient de
inkorvingslijst onmiddellijk na het afdrukken ervan ondertekend te
worden door de aangestelde van de vereniging en door de liefhebber.
Hierdoor bevestigt de liefhebber of zijn vertegenwoordiger de
juistheid en volgorde van de ringnummers van de ingekorfde
duiven.
24. Volgens artikel 66 van het Nationaal Sportreglement dient de
bestatigingslijst onmiddellijk na het afdrukken ervan ondertekend te
worden door de aangestelde van de vereniging en door de liefhebber.
Hierdoor bevestigt de liefhebber of zijn vertegenwoordiger de
juistheid en volgorde van de ringnummers van de duiven die werden
geconstateerd in het elektronisch toestel.
25. Iedere liefhebber moet de juistheid nagaan van de

ringnummers van zijn duiven die op het bulletin vermeld
worden (liefst nog in het lokaal). Wordt hierin een fout vastgesteld
dan moet dit meegedeeld worden vóór de lossing. Na het speelseizoen
zullen er geen klachten meer aanvaard worden over verkeerde
ringnummers op de uitslagen.

26. Eventuele klachten moeten zo vlug mogelijk schriftelijk overgemaakt
worden in het lokaal waar men inkorfde. De beslissing van de voorzitter
is onherroepelijk.
27. Klachten aangaande een uitslag of een klassement van een vlucht moeten
rechtstreeks worden overgemaakt aan Paul Cuvelier, uitslagmaker van de
Gullegemse Duivenmaatschappij (telefoon 04984 335 32).
Klachten moeten zo vlug mogelijk gebeuren en zeker binnen de
gestelde tijd (uiterlijk op woensdagmiddag 13 uur).
28. Volgens artikel 40 van het Algemeen Reglement van de KBDB dienen,
bij elektronisch inkorven, per categorie ALLE duiven elektronisch
ingekorfd te worden of GEEN ENKELE.
29. Wanneer bij elektronische registratie een liefhebber gebruik wenst te
maken van meerdere klokken of registratiesystemen, dan dienen al deze
toestellen en systemen aangeboden te worden bij de inkorving.
Registraties op niet aangeboden toestellen worden automatisch
geannuleerd. (artikel 56 van het Nationaal Sportreglement)
30. Artikel 64 van het Algemeen Reglement van K.B.D.B.
§ 1 “Het klokken of de tijdopname geschiedt in het hok (de
binnenkant van de spoetnik maakt deel uit van het duivenhok).
Bij het elektronisch registreren (uitsluitend toegelaten met door
de K.B.D.B. gehomologeerde en jaarlijks goedgekeurde
apparatuur) moeten hokantennes galvanisch (aansluiting met
behulp van een galvanische verbinding over een koperdraadpaar)
met de klok zijn verbonden. Antennes moeten, niet verschuifbaar,
aan de binnenkant geplaatst zijn. Indien een spoetnik voor het
hok hangt, moet de antenne, niet verschuifbaar, aan de
binnenkant op de achterste plank geplaatst zijn. Indien een
volière of enig ander systeem dat het binnenkomen van de duiven
toelaat, voor het hok staat, dan moet de antenne zich niet
verschuifbaar, aan de binnenkant ervan bevinden.
§2 Bij vaststelling van overtredingen op de plaatsing der
antennes, zullen de constataties gedaan met deze onregelmatig
geplaatste antennes, vernietigd worden met verbeurd verklaring
der inzetten ten voordele van de prijskamp.
Het gebruik van zogenaamde “tweede”-klokken is toegelaten voor
zover ze bij de inkorving werden aangeboden. Doorkloksystemen zijn

niet toegelaten. Controle hierop kan te allen tijde worden uitgevoerd
(artikel 64 van het Sportreglement).
31. Elektronische registratieklokken mogen maximaal 2 seconden per dag
verlopen (te rekenen vanaf de eerste synchronisatie). Bij verloop van meer
dan 2 seconden worden de bestatigingen vernietigd en vervangen door de
eventuele controlebestatigingen. (art.76 van het Nationaal
Sportreglement).
32. Het is de bestuursleden verboden hun eigen duiven zelf in te korven,
alsook hun eigen toestel af te slaan of te lichten.
33. Voor de speelwijze en geldverdeling bij het bonspel: zie elders in deze
kalender. De prijzen van de vrije of de verplichte inleg worden op de
Belgiëvluchten, Arras, Clermont, Pontoise en Fontenay verspeeld per 2
tal (= 1 prijs op 2); op Orléans, Blois en Tours per drietal.
34. Om aan de gratis kampioenschappen, de asduiven en de criteriums
van de ‘Gullegemse Duivenmaatschappij Merlijn’ te kunnen
deelnemen moet men hoklijstlid zijn van de maatschappij of een
bon geschonken hebben voor de bonverkoop die plaatsvond op 21
januari 2018. Men kan ook meedingen als betalend bijlid (10 euro).
De kampioenschappen zijn alleen te winnen, zowel bij de jongen als bij
de oude en de jaarse met de eerste drie afgegeven duiven, in de
aangeduide categorieën op het vluchtschema. Alle prijzen binnen de
verdeling van de vrije of verplichte inleg komen in aanmerking. Bij
gelijk aantal prijzen wint de laagste som van de procenten, berekend tot
3 cijfers na de komma.
35. De jaarse kunnen kampioenschapsprijzen winnen bij de oude duiven als
deze jaarse duiven vliegen als 1e, de 2e of de 3e afgegevene bij de oude
duiven en/of als dusdanig worden gedubbeld. Jonge duiven tellen
uitsluitend in hun eigen categorie.
36. Eenzelfde
liefhebber
kan
in
meerdere
categorieën
kampioenschapsprijzen winnen.
37. De gratis prijzen zijn af te halen op de kampioenenviering. De prijs van
de liefhebber die belet is om hem af te halen, wordt ter beschikking
gehouden in het lokaal waar hij kan afgehaald worden.
38. Vluchten uit Arras en Clermont kunnen in hetzelfde toestel
geconstateerd worden. Voor Fontenay en Halve fond dient in principe
een afzonderlijk toestel gebruikt.

39. Alle ereprijzen en/of andere gratis prijzen zijn enkel te winnen zoals ze
op onze website en op de achterkant van de uitslag van de voorgaande
week zijn aangekondigd.
40. Om in aanmerking te komen voor eender welke gratis prijs, moet
men lid (inbrengen hoklijst) of bijlid zijn. De schenker van een bon
wordt als bijlid aangezien.
Alle duiven komen in aanmerking voor de gratis prijzen, voor de
kampioenschappen en voor de criteriums ook de duiven die enkel
voor serie vliegen. De omtrek voor de Belgiëvluchten, Arras en
Clermont omvat de volgende 15 gemeenten: Moorsele, Wevelgem,
Gullegem, Sint-Eloois-Winkel, Menen, Heule, Bissegem, Lauwe,
Kuurne, Kortrijk, Marke, Geluwe, Dadizele, Ledegem en RollegemKapelle.
De omtrek voor Pontoise, Fontenay en Compiegne omvat de
palende en overaanpalende gemeenten zijnde : Bissegem,
Dadizele, Gullegem, Heule, Izegem, Kortrijk, Kuurne, Lauwe,
Ledegem, Lendelede, Marke, Menen, Moorsele, St-Eloois-Winkel,
Rollegem-Kapelle, Geluwe, Rumbeke, Oekene en Wevelgem.
41. De omtrek voor de vluchten op Orléans, Chateaudun, Blois en
Tours omvat de volgende 40(deel)gemeenten: Ardooie (Koolskamp),
Izegem (Emelgem, Kachtem), Kortrijk (Bissegem, Heule, Bellegem,
Kooigem, Marke, Rollegem, Aalbeke), Kuurne, Ledegem (RollegemKapelle, St Eloois Winkel), Lendelede, Menen (Lauwe, Rekkem),
Moorslede (Dadizele), Roeselare (Beveren, Oekene, Rumbeke),
Wevelgem (Gullegem, Moorsele), Zwevegem (Heestert, Moen,
Otegem, St. Denijs ), Harelbeke (Hulste, Bavikhove ), Wervik
(Geluwe).
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OF
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LEERDUIF
INGEKORFD. (ART. 30 NATIONAAL SPORTR.)

42. Er zullen de volgende gratis kampioenschappen uitgeschreven
worden: (vluchten met *)
 Kampioenschap Clermont voor oude en jaarse samen en voor jongen;
 Kampioenschap op Fontenay voor oude en jaarse samen en voor
jongen.
 Kampioenschap op Compiègne en Pontoise voor jongen;
 Kampioenschap halve fond ( Orléans, Blois en Tours): voor oude en
jaarse, en jongen;
 Een Koning (of een Koningin) op alle vluchten = de liefhebber die de
meeste punten behaalt in de hiervóór vermelde kampioenschappen.
 Een Algemene Kampioen beneden Parijs;
 Een Algemene kampioen boven Parijs (Fontenay + Halve Fond)
 Asduiven Er zijn 4 klassementen met telkens 3 prijzen. Eén in de
categorie jongen en één in de categorie oude en jaarse voor de
vluchten met een afstand tot 240 km (tot en met Pontoise inbegrepen).
Eén in de categorie jongen en één in de categorie oude en jaarse voor
de vluchten boven de 200 km (vanaf Pontoise). De prijzen zijn te
winnen met dezelfde duif met haar 5 beste resultaten verworven in
haar categorie. Voor een gedubbeld jaarling mag de meest gunstige
uitslag in aanmerking worden genomen. Die resultaten dienen
behaald te worden per vijftal in een wedstrijd met minimum 100
duiven en met minstens 15 deelnemende liefhebbers. In geval het gaat
om een dubbelingsvlucht mag de provinciale uitslag alleen in
aanmerking genomen worden als er lokaal geen honderd duiven
ingekorfd worden. De uitslag van Pontoise mag slechts in één
categorie gebruikt worden. De duiven dienen ingekorfd in ons lokaal.
Voor een duif kan maar één wedvlucht per weekend in aanmerking
genomen worden. Per categorie kan maar één prijs gewonnen worden.
In de loop van het seizoen zullen formulieren terzake ter beschikking
gesteld worden die door de liefhebbers zelf dienen ingevuld te
worden.
Er worden de volgende gratis criteriums (vluchten met °)
ingericht:

 Arras oude: (17/3, 24/3, 31/3 en 7/4)
 Clermont jongen: (3/6, 10/6, 17/6, 24/6)
 Clermont oude en jaarse: (14/4, 21/4, 28/4, 5/5)
 Fontenay oude en jaarse: (12/5, 19/5, 26/5, 2/6)
 Fontenay jongen: (23/6, 30/6, 7/7, 15/7)
 Arras jongen: (18/8, 25/8, 1/9, 8/9)
Er zijn punten te winnen met prijzen per drietal met de drie eerst
ingegeven duiven. Indien de laatste prijs van de vlucht geen volle prijs
meer is, dan telt die gedeeltelijke prijs wel mee als punt voor het
criterium.
43. De duiven zullen vervoerd worden door voerder Martens.
44. Voor gevallen die niet in dit sportreglement voorzien zijn, is het
"Nationaal Sportreglement" van toepassing.
45. De volgende kosten zullen dit seizoen in rekening gebracht worden:
Arras : 0.60 € , Clermont : 0.70 €, Fontenay : 1.00 €. Orléans,
Chateaudun, Blois en Tours bepaald door de inrichter (WVV).
46. Wanneer te veel wedstrijden worden afgelast door DE KBDB
kunnen de geldprijzen worden aangepast.
47. Iedere liefhebber zal zich schikken naar de reglementen van de
K.B.D.B., van de West-Vlaamse Afdeling en van de reglementen van
de eigen vereniging.
Midweek leervluchten Arras.
Elke woensdag vanaf 9 mei tot en met 4 juli.
Inkorving op dinsdagavond tussen 16u30 uur en 18u30.
Geen inkorving de dinsdag van de ommegangkoers 29 mei.
Los om het uur + 5 minuten.
Het lossingsuur zal meegedeeld worden op onze website.
Leervluchten uit Herseaux.
Vanaf 22 maart, altijd op donderdag en alle dinsdagen in de maand mei.
Inkorving tot 10.45 uur. Los vanaf 12u30.

GULLEGEMSE DUIVENMAATSCHAPPIJ ~ Kampioenschappen 2018
alles met 1-2 en 3 (Vluchten met *)
CLERMONT

Oude en Jaarse 8 speeldagen
(O* Y*)
prijzengeld: € 50 - 25 - 20 - 20 - 15 - 15 - 10 - 10 - 10 - 10 - 5 - 5 - 5
Jongen 8 speeldagen
(J*)
prijzengeld: € 60 - 40 - 25 - 25 - 20 - 20 - 15 - 15 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5.

FONTENAY

Oude en Jaarse 5 speeldagen
(O* Y*)
prijzengeld: € 50 - 25 - 20 - 20 - 15 - 15 - 10 - 10 - 10 - 10 - 5 - 5 - 5
Jongen 6 speeldagen (J*)
prijzengeld: € 50 - 25 - 20 - 20 - 15 - 15 - 10 - 10 - 10 - 10 - 5 - 5 - 5

COMPIEGNE - PONTOISE 7 vluchten (J*)
prijzengeld: € 50 - 25 - 20 - 20 - 15 - 15 - 10 - 10 - 10 - 10 - 5 - 5 - 5
HALVE FOND : Oude en Jaarse : € 50 - € 25 - € 20 - € 20 - € 15 - € 10 - € 10 - € 10 (O* Y*)
Jongen : € 50 - € 25 - € 20 - € 20 - € 15 - € 10 - € 10 - € 10 (J*)
ALGEMEEN KAMPIOEN BENEDEN PARIJS : 40 Euro
ALGEMEEN KAMPIOEN BOVEN PARIJS (Fontenay + HF) : 40 Euro
KONING(IN) ALLE VLUCHTEN : 100 Euro (Halve Fond inbegrepen. Oude en Jaarse ; Jongen )

TOTAAL € 1600 GRATIS

GULLEGEMSE DUIVENMAATSCHAPPIJ ~
Criterium 2018 - Alles met 1-2 en 3 (Vluchten met °)
ARRAS OUDE en JAARSE : 4 vluchten 17/3 - 24/3 – 31/3 en 7/4

€ 25 - € 12.50 - € 12.50 - € 10 - € 10 - € 10 - € 10 - € 10 - € 10 - € 10
CLERMONT JONGEN : 4 vluchten 3/6 – 10/6 – 17/6 en 24/6

€ 50 - € 25 - € 25 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20
FONTENAY JONGEN : 4 vluchten 23/6 – 30/6 – 7/7 en 15/7

€ 50 - € 25 - € 25 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20
CLERMONT OUDE en JAARSE : 4 vluchten 14/4 - 21/4 - 28/4 en 5/5

€ 50 - € 25 - € 25 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20
FONTENAY OUDE EN JAARSE : 4 vluchten 12/5 – 19/5 - 26/5 en 2/6

€ 50 - € 25 - € 25 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20 - € 20
ARRAS JONGEN : 4 vluchten 18/8 - 25/8 – 1/9 en 8/9

€ 25 - € 12.50 - € 12.50 - € 10 - € 10 - € 10 - € 10 - € 10 - € 10 - € 10

TOTAAL € 1200 GRATIS

GULLEGEMSE DUIVENMAATSCHAPPIJ ~
BIJKOMENDE KAMPIOENSCHAPPEN
1. Op ALLE vluchten en voor ALLE categorieën gratis 20 euro aan de eerste 1e afgeven duif en 5 euro aan
de laatste 1e afgegeven duif binnen de prijzen. (1e overduif telt niet mee)
2. Algemeen kampioenschap voor oude en jaarse, en Algemeen kampioenschap Jonge duiven. Tellen mee :
ALLE vluchten ingericht door de maatschappij. 1e afgegeven duif krijgt 3 punten, 2e afgegeven duif 2
punten en 3e afgegeven duif 1 punt. Per vlucht en per categorie kunnen dus 6 punten gewonnen worden.
Prijzengeld : 1e 100 euro, 2e 50 euro, 3e 25 euro, 4e 20 euro, 5e 15 euro, 6e – 7e – 8e -9e en 10e 10 euro. Totaal
520 euro. Laatste vluchtdag oude en jaarse : 25 augustus, jonge duiven : 8 september.
3. Asduiven : zie sportreglement. Totaal 200 euro

TOTAAL KAMPIOENSCHAPPEN – CRITERIUMS – SPECIALE
ACTIES
€ 6500 - € 6500 - € 6500
IEDERE WEEK PRACHTIGE WAARBORGEN

BONSPEL

ALLE

VLUCHTEN

ARRAS,CLERMONT,
FONTENAY
BON
2

MIEZEN
x3

POELEN
x5

Vrije inleg

INLEG

TERUG

BLOIS , TOURS ,
CHATEAUDUN
INLEG

TERUG

0,50 €

1,00 €

0,50 €

1,50 €

3

10

1,15 €

2,95 €

1,15 €

3,45 €

4

20

2,05 €

5,65 €

2,05 €

6,15 €

5

25

2,70 €

7,60 €

2,70 €

8,10 €

6

25

10

3,35 €

10,85 €

3,35 €

11,35 €

7

50

10

4,60 €

14,60 €

4,60 €

15,10 €

8

50

20

5,50 €

19,10 €

5,50 €

19,60 €

9

100

20

8,00 €

26,60 €

8,00 €

27,10 €

10

100

50

9,90 €

36,10 €

9,90 €

36,60 €

11

200

50

14,90 €

51,10 €

14,90 €

51,60 €

12

200

100

17,40 €

63,60 €

17,40 €

64,10 €

13

500

100

29,90 €

101,10 €

29,90 €

101,60 €

14

500

200

34,90 €

126,10 €

34,90 €

126,60 €

15

1000

200

59.90 €

201,10 €

59.90 €

201,60 €

16

1000

500

72,40 €

263,60 €

72,40 €

264,10 €

17

2000

500

122,40 €

413,60 €

122,40 €

414,10 €

DE GULLEGEMSE DUIVENMAATSCHAPPIJ
ASDUIF 2018
NAAM
LIDNR KBDB
RINGNUMMER
CATEGORIE

. . . . . . . / . .
tot 240 km*

DATUM

VLUCHT

Jongen *
Oude of jaarse *
Boven 200 km *
AANTAL DUIVEN

BEHAALDE PRIJS

TOTAAL

De 5 beste uitslagen met dezelfde duif.
Minimum prijs per 5 tal.
Minimum 100 duiven ʹ 15 liefhebbers.
De duiven moeten ingekorfd zijn in ons lokaal.
Per categorie 1 prijs per liefhebber.
3 prijzen per categorie.
Φ25-Φ15-Φ10
Er zijn 4 categorieën :
Jonge duiven tot 240km
Oude of jaarse tot 240km
Jonge duiven boven 200 km
Oude of jaarse boven 200 km

Afgeven aan of mail naar dany.vandenberghe@scarlet.be
Dany Vandenberghe
Willy Cuvelier
Paul Cuvelier
Yasmine Denys

Tegen ten laatste 30 september

*doorhalen
wat niet
past
PROCENT

