LAND VAN AALST

Zijpstraat 15 HOFSTADE 053/77.47.26

Zondag 1 mei 2022 VLUCHT uit NOYON
1 -Hoofdvlucht: Verenigd Noyonverbond (VNVB) in rechte lijn (8 maatschappijen)
ALLE duiven moeten verplicht hierin vliegen. Zie hiervoor aparte waarborgkaart.
2 -Lokale vlucht: zie onderstaande waarborgen.
SPEELWIJZE:
Miezen per 2-tal; Poelen per 3-tal; Specials per 4-tal. Series A – OA – Rak per 8-tal.
Zetstukken: 2.5€/stuk verdeeld als volgt: 1e per 2.5-tal; 2e & 3e per 3-tal; 4e per 4-tal; 5e per 5-tal.
Waarborgserie: 1€/duif. Ieder duif kan maar één serie winnen of helpen winnen.
De grootste dient eerst genomen te worden.

OUDE

JAARSE

Miezen per 2-tal; Poelen per 3-tal; Specials per 4-tal.
Gew. Zetnr./Zetst.
Zetnr. 200 kost
0,75 € en wint 1,50€

JONGE

OUDE/JAARSE

Prijzen per 2-tal.

655/5
Zetnr. 200

544/4
Zetnr. 200

333/3
Zetnr. 200

gewaarborgd tot de
laatste volle prijs

gewaarborgd tot de
laatste volle prijs

gewaarborgd tot de
laatste volle prijs

Zetnr. 200 + V.I. + Bon kost 3,75 € en wint tot laatste volle prijs 5,50 € in Oude en in Jaarse.
Series A-OA-Rak
Tot 30 gew.
Tot 30 gew.
Tot 30 gew.
V.I.
Prijzen van 2 €
2 € tot de laatste 2 € tot de laatste
1€
volle prijs.
volle prijs.
BON
2 €
Oude/jaarse 1 €
BONSERIE 2 A
3€
BONSERIE 3 A
4€

20-15-10-8-5-5-5- 20-15-10-8-5-5-55-3-2-2-2-2-2-25-3-2-2-2-2-2-2verder 2 € tot de
laatste volle prijs

verder 2 € tot de
laatste volle prijs

20 - 15€

20 - 15€

verder 10€

verder 10€

25 - 20€

25 - 20€

verder 12,50€
BONSERIE 4 A
5€

Prijzen van 5 €

verder 12,50€

30€

30€

verder 15€

verder 15€

WAARBORGSERIE
1€
POTPRIJS
0,25€/duif
DAGPRIJS
0,25€/duif

Totale inzet gaat naar de laatste prijs
indien deze er niet in vliegt gaat de inzet naar de vorige prijs, enz..

Totale inzet wordt gewonnen volgens het aantal duiven:
Aantal duiven gedeeld door 5 en afronden naar boven

Ingeval de vlucht niet kan doorgaan wegens slechte
weersomstandigheden gelden deze waarborgen voor de week nadien.

OPGELET!!!
De koppeling van een elektronische ring met een vaste pootring moet steeds geschieden in
dezelfde vereniging aangesloten bij de KBDB. Noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel
toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze defect is.
De te vervangen ringen moeten in de maatschappij worden bewaard tot het einde van het seizoen.
Een noodkoppeling dient geregulariseerd te worden vóór de eerstvolgende inkorving.
Alle duiven moeten ingeschreven zijn op naam van de speler. Duiven die niet op naam staan
zullen door de inkorfmaster worden geweigerd en kunnen dus niet deelnemen.

LIDKAART KBDB

2022 + INENTINGSFORMULIEREN MEEBRENGEN BIJ DE INKORVING !

Onkosten: 0,85 € portduiven: 0,85 € - Dubbels 0,20 € - Toestellen: 1€ Uitslag: 1,25 € (opsturen 2 €) e-mail gratis.
Afhouding op gewonnen prijzen: 7%; 2de dag 8%;
Inkorving : Zaterdag van 14u30 tot 16u30 - Los Interprovinciaal (Oost-Vlaanderen +
Antwerpen + Vlaams Brabant) vanaf 7u30 door Martens.
Omtrek met volgende deelnemende gemeenten: Aalst-Appels-Baardegem-Bavegem-BerlareDenderbelle-Denderleeuw-Dendermonde-Erembodegem-Erondegem-Erpe-Gijzegem-HaaltertHerdersem-Hofstade-Impe-Lebbeke-Lede-Letterhoutem-Massemen-Meldert-Mere-MespelareMoorsel-Nieuwerkerken-Oordegem-Ottergem-Oudegem-Overmere-Schellebelle-SchoonaardeSerskamp-Smetlede-Sint-Gillis-bij-Dendermonde-Uitbergen-Vlekkem-Vlierzele-Wanzele-WelleWestrem-Wetteren-Wichelen-Wieze
.

BINNENBRENGEN VAN DE TOESTELLEN:

Vanaf 17.30 uur tot 18.00 uur!

Voorzitter
Philippe Brantegem

Secretaris
Callebaut Guy

Schatbewaarder
Herman Roels

