44771 LAND VAN AALST Zijpstraat 15 Hofstade - 053/774726
Zaterdag 30 april '22 SERMAISES (Inkorving DONDERDAG!)
1. Hoofdvlucht: HAFO-DENDER, ALLE OUDE en JAARLINGEN verplicht in één categorie.
2. Lokale dubbeling LVA start van de kampioenschappen & puntenkoers HALVE FOND.
Reeksen: OUDE+JAARLINGEN samen / Aparte dubbeling Oude / Aparte dubbeling Jaarlingen.

Zetnr

Oude

Jaarse

Jonge

OU + JA

9666

8555

3000

50

50

volgens inleg

A-OA-RA-2/4 per 8-tal
Vrije Inleg € 1,25 p/d

wint

Bon € 2 p/d in oude & jaarl.

20-15-10-8-8-6-6-5-5-4-4-3-3

10-8-6-

verder €2 tot laatste volle prijs / 2-tal

verder € 6

Inschrijving € 1,5/d (NIEUW)
Lustrum € 2,50 p/d (NIEUW)
Pot € 1 p/d (NIEUW)
Stunt € 5 p/d (NIEUW)
LVA-serie € 1 p/d
Autoserie 2A € 2,50 p/d(Nieuw)
Bonserie 2A à € 3 per serie
Bonserie 3A à € 4 per serie

€2 tlvp

wint

€2 tlvp

wint

€2 tlvp

wint

€2 tlvp

15-10-8-6-5
verder € 5
€15 verder €10
1/2 inleg verder €5
€20 verder €15

€25-20 verder 15
€12-10 verder 10
€15-12 verder 12
€20-15 verder 15

Bonserie 4A à € 5 per serie
in prijzen per 6-tal
in pr./ 6-tal vanaf laatste pr. naar boven
Krabbers à € 0,50 p/d
Zetnr 2000 + Bon + VI kost 4€ en wint 5,50€ t.l.v.p. per 2-tal bij oude en jaarse.
Prijzen per 2-tal. Miezen per 2-tal, Poelen, Specials en Klein geld per 4-tal.
Reiskost : €1,30 p/d Port : €1,30 p/d Dubbele : €0,20 Uitslag : € 1,25 opsturen post : + € 1
Inkorving : DONDERDAG van 16u30 tot 19u. Provinciale lossing zaterdag door Martens
Afhouding : 7% op alle geldprijzen, bij niet lossing 1e dag = 8% - Constateur € 1
Omtrek met volgende deelnemende gemeenten :
Hofstade-Aalst-Herdersem-Gijzegem-Lede-Moorsel-Wieze-Mespelare-Oudegem-Schoonaarde-Wichelen-WanzeleSerskamp-Smetlede-Impe-Erpe-Nieuwerkerken-Erembodegem-Meldert-Baardegem-Lebbeke-DenderbelleSint.Gillis Dendermonde-Appels-Berlare-Uitbergen-Schellebelle-Wetteren-Oordegem-Vlierzele-ErondegemOttergem-Mere-Haaltert-Welle-Denderleeuw-Buggenhout-Baasrode-Dendermonde-Zele-Overmere-Kalken-Laarne
Heusden-Melle-Gijzenzele-Oosterzele-Massemen-Westrem-Bavegem-Letterhoutem-Borsbeke-Zonnegem-Vlekkem
Burst-Bambrugge-Aaigem-Heldergem-Kerksken-Denderhoutem-Iddergem-Okegem-Moerzeke-Opdorp-Gontrode
Landskouter-Scheldewindeke-Balegem-Sint.Lievens.Houtem + Aanpalend Vlaams Brabant: Opwijk en Mazenzele.
LIDKAART KBDB 2022 + ATTESTEN PARAMYXO NIET VERGETEN! BINNENBREGEN TOESTELLEN: tssn 18u en 18u30.
Voorzitter: Philippe Brantegem
Secretaris: Guy Callebaut
Schatbewaarder: Herman Roels
www.land-Van-Aalst.be

Info HAFO-DENDER 2022. HOOFDVLUCHT.
Net zoals de voorgaande jaren spelen we voor de kleine halve fond met HAFO-DENDER, een overkoepeling
met 10 lokalen. De uitslagen van deze vluchten tellen mee voor de kampioenschappen, hoe meer duiven, hoe
beter het coefficiënt . Enkel electronische uitslag welk per mail zal worden toegezonden naar de liefhebber.
De liefhebber kan/mag slechts in één lokaal inkorven!!!
Geen extra onkosten, ALLE duiven worden gratis gerangschikt. De prijzen zijn per 3-tal. Er kunnen geen jaarlingen
apart meer gedubbeld worden tussen de oude.
Er zijn de volgende categorieën: OUDE+JAARLINGEN / OUDE apart / JAARLINGEN apart / Jonge duiven.
Zetnr 321.1 - Alles verdeeld per 3-tal is voorzien in iedere reeks,
Bon aan €1 met prijzen per 5-tal. Series AANGEDUID-ONAANGEDUID-RAKEND tot 30 per 8-tal.

Liefhebbers die wensen in te korven met PAS-systeem vragen wij om hun
toestel toch nog mee te brengen in geval er problemen zouden opduiken.
Op zaterdag 14 mei 2022 (INTER)PROVINCIALE VLUCHT uit ORLEANS
(organisatie KBDB en FVOV) met inkorving OP DONDERDAG 12 mei 2022 van
16u30 tot 19u. GEEN LAKDUIVEN! Hetzelfde weekend is er geen vlucht uit
SERMAISES te OOST-VLAANDEREN!!!
Vanaf donderdag 19/5, inkorving VIERZON, dient er vooraf een afspraak gemaakt
te worden voor de donderdaginkorvingen, ook op SERMAISES!
Nadien ook van toepassing voor de fond en de grote fondvluchten.

Liefhebbers AANDACHT. De reglementering aangaande OVERSCHRIJVING
van duiven die op uw hok zitten is van toepassing. Gelieve deze nauwkeurig
op te volgen zodat wij bij inbreuken geen slecht nieuws moeten meedelen!!!
➢ Bijzonderste reglementeringen (zoals regulariseren noodkoppelingen,
inenting paramyxo, …) zijn terug te vinden in ons vluchtprogramma 2022.
Succes aan alle liefhebbers.

