Ieper
Duivenmij.”De Vriendenkring”
Lokaal”Kolenwerf”Diksmuidseweg 3
Tel & fax 057/ 36.02.10- 0471/46.23.20- 0471/46.23.35- 0471/46.23.30www.vriendenkring-ieper.be

Zaterdag 14 augustus 2021

Grote gewaarborgde prijsvlucht uit
PONTOISE Jongen
EREPRIJS DUIVENVOER REKKEMVANROBAYS
DE EERSTE AANGEDUIDE 1-2 5 KG DUIVEN VOER
DE EERSTE AFGEGEVEN DUIF5 KG DUIVEN VOER
3 de vlucht najaarskampioenschap jongen.

Gewaarborgd:1 Mise tot 100
A.S.2 duiven aan € 0.90 de duif: 20, 15, 10, 8, verder 6 Euro.
O.S.2 duiven aan € 0.60 de duif: 10, 7, 6, 6, 5, verder 5 Euro.
A.S. 3 duiven aan € 1.25 de serie: 10 verder 7 Euro.
O.S. 3 duiven aan € 0.50 de duif: 10, verder 6 Euro.
E.S.2 duiven alleen voor 1-2 aan € 0.75 de serie: in prijzen van 7.50 Euro.
Bon aan€ de duif: Unicque aan € 0.25 de duif: Scherreweg, aan € 0.25 de duif:
Grote prijs aan € 0.50: prijzen per tiental. Sprint 3/6 2/6 1/6
Vrije inleg € 0.25 in prijzen van € 0.75. Tweede inleg aan € 0.50 in prijzen van € 1.50
Kosten 1.00 Euro(provinciaal).Inkorving De: vrijdag van 17.30 tot 19.30 u.
Omtrek: Ieper en de gemeenten aanpalend plus in en ten westen van Waasten,
Houtem, Zandvoorde, Geluveld, Beselare, Passendale, Poelkapelle, Merkem,
Nieuwkapelle, Reningen, Oostvleteren, Westvleteren, Poperinge, Proven en Watou
Leerduiven toegelaten.
Prijsvlucht uit PONTOISE oude Duiven en jaarse te samen
Omtrek: Ieper en de gemeenten aanpalend plus in en ten westen van Waasten, Houtem, Zandvoorde, Geluveld,
Beselare, Passendale, Poelkapelle, Merkem, Nieuwkapelle, Reningen, Oostvleteren, Westvleteren, Poperinge,
Proven en Watou. Inkorving de vrijdag vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur.

Op de Arras & Pontoise vluchten is het elektronisch constateren toegelaten
Leerduiven niet toegelaten Leervlucht uit Arras

Ieper
Duivenmij. ”De Vriendenkring”
Lokaal ”Kolenwerf” Diksmuidseweg 3
Zaterdag 14 augustus 2021
Gewaarborgde prijsvlucht uit
Tel & fax 057/ 36.02.10- 0471/46.23.20- 0471/46.23.35- 0471/46.23.30www.vriendenkring-ieper.be

ARGENTON
Voor jonge duiven Regionaal
Nationale Dubbelings vlucht K.B.D.B.
2 de vlucht fond jongen kampioenschap

Ereprijs WYBAILLIE CHRIS
Aan de eerste afgegeven bij de jongen

Ereprijs: DUIVENKRANT DE DUIF
Aan de eerste serie 1-2 bij de jongen

Gewaarborgd bij de jongen: 1 mise tot 300
Prijsvlucht voor oude en jaarse te samen gewaarborgd een mieze tot 100
€ 110 in bons aan € 5 de duif voor 1 ste afgegeven duif: verdeeld :
Als volgt € 40- €30 & 2 x € 20 verder 20 Euro. BIJ DE JONGE DUIVEN
A.S.2 duiven aan € 1.25 de duif: 30(1-2), 25, 20(1-2), 15, verder 10 Euro
O.S.2 duiven aan € 1.25 de duif: 20, 17, 15, 15, 12, 12, verder 10 Euro.
AS.3 duiven aan € 2.5 de serie: 20,verder 15 Euro.
O.S.3 duiven aan € 0.80 de duif: 15, 10, verder 7 Euro.
E.S.2 duiven aan € 2.50 de serie: 20, verder 12 Euro.
S.S 2 duiven aan € 12.50 per duif: in prijzen van 125 Euro.
Unicque aan € 0.65 de duif: prijzen van € 6. Scherreweg aan € 0.65 de duif: prijzen van € 6.
Gr Prijs aan € 2.50 de duif: prijzen van € 25. Kleine Bon aan € 0.50 de duif:
prijzen van € 5 Grote Bon aan € 2.50 de duif : 17, verder 12 Euro.
Vrije inleg aan €0.5 ( kosten €0.25) in prijzen van € 1.5 Prestige.aan €12 de duif: in prijzen van 60 euro.
2de inleg aan € 5 in prijzen van € 15.Inkorving de Donderdag 12 augustus 2021 van 18.30 tot 21.30 U.
Omtrek Fond: Groot-Ieper, en de aanpalende gemeenten en de gemeenten in en ten westen van Groot-menen,
Groot- Wevelgem, Groot-Ledegem, Groot-Roeselare, Groot-Hooglede, Groot-Kortemark, Groot-Ichtegem,
Groot-Gistel, en Groot –Oostende. Elektronisch constateren toegelaten.
Openen der toestellen vanaf 13.00 uur. De uitgeschreven gewaarborgde series geldt enkel voor de 24
eerst getekende duiven van de liefhebber, voor zover natuurlijk dat de liefhebber beslist
hiervoor in te zetten; Elektronisch constateren toegelaten Gratis en of ereprijzen kunnen
alleen maar toegekend worden aan de duiven die voor een inzet vliegen Dank zij de

sponsering van DE FIRMA H.V.A.C. LEROY UIT IEPER

GRATIS FOND DRIEDAAGSE JONGE DUIVEN.
Gesponsord door de VRIENDENKRING IEPER & H.V.A.C. LEROY uit IEPER.
Volgende vluchten komen in aanmerking: ARGENTON 14-08-21. LA SOUTERAINE 21-08-21.en
CHATEAUROUX 11- 09-21
1ste Een SPEEDY X TREME.(Elektronisch constateer systeem).
2de Bon waarde 125 Euro.
3de 70 Euro
4de tot en met de 15de elk 25 Euro.
Dit gratis kampioenschap wordt gratis verspeeld met 1ste & 2de afgegeven duif meest prijzen en minst procent.
Om deel te nemen moet men zich wel een BON 1ste afgegeven duif aan schaffen (5 Euro) voor de eerste vlucht
(Chateauroux)) Deze bons zijn gewaarborgd en de verdeling ervan wordt kenbaar gemaakt in de loop van het
seizoen. REGIONALE UITSLAG.

ARGENTON
Voor jonge duiven lokaal
Gewaarborgd bij de jongen: 1 mise tot 200
Prijsvlucht voor oude & jaarse tesamen gewaarborgd een mieze tot 50
JONGE DUIVEN:
A.S.2 duiven aan € 1.25 de duif: 25 (1-2), 20, 15, verder 10 Euro
O.S.2 duiven aan € 1.25 de duif: 20, 17, 15, 12, verder 10 Euro.
AS.3 duiven aan € 2.5 de serie: 20,verder 15 Euro.
O.S.3 duiven aan € 0.80 de duif: 15, verder 7 Euro.
E.S.2 duiven aan € 2.50 de serie: 17, verder 12 Euro.
S.S 2 duiven aan € 12.50 per duif: in prijzen van 125 Euro.
Unicque aan € 0.65 de duif: prijzen van € 6. Scherreweg aan € 0.65 de duif: prijzen van € 6.
Gr Prijs aan € 2.50 de duif: prijzen van € 25. Kleine Bon aan € 0.50 de duif:
prijzen van € 5 Grote Bon aan € 2.50 de duif :17, verder 12 Euro.
Vrije inleg aan €0.5 ( kosten €0.25) in prijzen van € 1.5 Prestige.aan €12 de duif: in prijzen van 60 euro.
2de inleg aan € 5 in prijzen van € 15.Inkorving de Donderdag 12 augustus 2021 van 18.30 tot 21.00 U.
Omtrek Fond: Groot-Ieper, en de aanpalende gemeenten en de gemeenten in en ten westen van Groot-menen,
Groot- Wevelgem, Groot-Ledegem, Groot-Roeselare, Groot-Hooglede, Groot-Kortemark, Groot-Ichtegem,
Groot-Gistel, en Groot –Oostende. Elektronisch Constateren toegelaten.

Voor de oude duiven en de jaarlingen,.erder spel zoals gewoonlijk.
Omtrek Fond: Lokale

omtrek. Ieper en de aanpalende gemeenten in en ten westen
van Groot-Wervik, Groot-Moorslede, Groot-Zonnebeke, Groot-Staden, GrootHooglede, Groot-Kortemark, Groot-Diksmuide & Groot-Nieuwpoort. Om deel te
nemen aan de lokale omtrek moet men eerst intekenen in de normale omtrek
(regionale).
Elektronisch constateren toegelaten Allen Welkom

Liefhebbers aandacht betreft aanmelden van de duiven. er zijn 4 telefoonnummers ter
beschikking voor het aanmelden nm: 057/360210, 0471/462320,0471/462335, 0471/462330. Voor
de 1ste duif heeft men 15 minuten de tijd om de duif aan te melden voor de rest zolang er nog
prijzen te verdienen zijn 30 minuten. Gelieve deze regel strikt toe te passen om narigheid te
vermijden. Men kan terecht op KBDB online om de stand van zaken te bekijken. We weten ook
in sommige gevallen bij het thuiskomen van de duiven met zeer hoge snelheden is het soms
moeilijk maar aangezien men 30 minuten heeft om vanaf de 2 duif aan te melden denken we dat
het met een beetje goede wil te doen is. Er is ook mogelijkheid om via anONS rechtstreeks aan
de melden via de PC of tabled voor meer informatie wenden men zich liefst tot het bestuur van
de verenigingen.
We krijgen iedere keer een lijst met de duiven van liefhebbers die niet correct zijn van de KBDB
en we zullen verplicht zijn om de nodige maatregel te treffen. Om aan te melden eerst naam en
daarna 4 laatste nummers van de voetring, en verder zo weinig mogelijk commentaar zodat
men de lijnen niet nodeloos verstoord.
Dank voor het begrip met Vgr. Het bestuur.

