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Gewaarborgde prijsvlucht uit

CHATEAUROUX
Voor jonge duiven Regionaal
Gewaarborgd 1 Mise tot 300
Nationale Dubbelings vlucht
7 de en laatste vlucht kampioenschap fond jongen
Laatste vlucht LEROY drie daagse
Ereprijs: DEVOS ERIC
Aan de eerste afgegeven duif bij de jongen
Ereprijs: RACING PIGEON SHOP MENEN
Aan de eerste serie 1-2 bij de jongen
A.S.2 aan € 1.25 de duif: 30, 25(1-2), 15, 12, verder 10 Euro.
O.S.2 duiven aan € 1.00 de duif: 20, 15, 12, 10, verder 10 Euro.
A.S.3 duiven aan € 2.50 de serie: 20, verder 17 Euro.
O.S.3 duiven aan € 0.80 de duif: 15, 10 verder 6 Euro.
E.S.2 duiven aan € 2.50 de serie: 17, verder 12 Euro.
Grote Bon aan € 2.50 de duif: 18, verder 12 Euro.
Kleine Bon aan € 0.50 de duif: in prijzen van 5 Euro.
Unique aan € 0.65 de duif, in prijzen van 6 Euro.
Scherreweg aan € 0.65 de duif: in prijzen van 6 Euro.
Grote prijs aan € 1.25 de duif: in prijzen van 12.50 Euro.
Prestige aan €12 de duif: in prijzen van 60 euro..
S.S 2 duiven aan € 12.50 de duif in prijzen van 125 Euro.
Vrije inleg € 0.50 in prijzen van 1.5 Euro. (kosten €0.25) uitslag €1.30
Tweede inleg aan € 5 de duif in prijzen van 15 Euro.
Omtrek Groot Ieper en aanpalende gemeenten en de gemeenten in en ten Westen van Groot –Menen,
Groot - Wevelgem, Groot – Ledegem, Groot - Roeselare, Groot - Hooglede, Groot - Kortemark, Groot - Ichtegem, GrootGistel en Groot - Oostende.
Inkorving Donderdag 9 september van 18.30 tot 21.00 uur stipt.
Een ereprijs per liefhebber. Elektronisch constateren toegelaten.
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
Openen der toestellen de zaterdag vanaf 13.00 uur.

Laatste vlucht van 2020.
Tijdens de inkorving van Chateauroux zal er door Carolien en Jean-Pierre gezorgd worden voor een hapje (belegde brootjes) en een
drankje .
De Vriendenkring bedankt alle liefhebbers voor hun deelname van het seizoen 2021,
alsook onze talrijke sponsoren voor hun milde schenkingen.

Er is ook prijsvlucht voor oude (Oude & jaarlingen te samen)

CHATEAUROUX
Voor jonge duiven lokaal
Gewaarborgd 1 Mise tot 200
A.S.2 aan € 1.25 de duif: 30(1-2), 25, 15, verder 10 Euro.
O.S.2 duiven aan € 1.00 de duif: 20, 15, 12, verder 10 Euro.
A.S.3 duiven aan € 2.50 de serie: 20, verder 17 Euro.
O.S.3 duiven aan € 0.80 de duif: 15, verder 8 Euro.
E.S.2 duiven aan € 2.50 de serie: 17, verder 12 Euro.
Grote Bon aan € 2.50 de duif: 17, verder 12 Euro.
Kleine Bon aan € 0.50 de duif: in prijzen van 5 Euro.
Unique aan € 0.65 de duif, in prijzen van 6 Euro.
Scherreweg aan € 0.65 de duif: in prijzen van 6 Euro.
Grote prijs aan € 1.25 de duif: in prijzen van 12.50 Euro.
Prestige aan €12 de duif: in prijzen van 60 euro..
S.S 2 duiven aan € 12.50 de duif in prijzen van 125 Euro.
Vrije inleg € 0.50 in prijzen van 1.5 Euro (kosten gratis) uitslag €1.30
Tweede inleg aan € 5 de duif in prijzen van 15 Euro.
Inkorving Donderdag 9 september van 18.30 tot 21.00 uur stipt.
Openen der toestellen de zaterdag vanaf 13.00 uur.

Laatste vlucht van 2021.
Omtrek Fond: Lokale omtrek. Ieper en de aanpalende gemeenten in en ten westen van Groot-Wervik, Groot-Moorslede, Groot-Zonnebeke, Groot-Staden,
Groot-Hooglede, 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

De Vriendenkring bedankt alle liefhebbers voor hun deelname van het seizoen 2021,
alsook onze talrijke sponsoren voor hun milde schenkingen.

Er is ook prijsvlucht voor oude
(Oude & jaarlingen te samen)
Uitbetaling van de prijsgelden: op zaterdag voormiddag 9 -16 & 19 oktober vanaf 10.30 tot 11.30 uur, tot 30 oktober de en op
zaterdag 6 november telkens vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur in het lokaal. Of bij opgave van Uw bankrekening.
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Grote gewaarborgde prijsvlucht uit

CLERMONT Jongen
Ereprijs.
Aan de 1STE AFGEGEVEN DUIF EREPRIJS
HORTA BAES MERKEM
Een waarde bon van €10.
EREPRIJS DUIVEN VOEDERS VANROBAYES REKKEM

Aan de 1 eerste serie as 1-2 5 KG DUIVENETEN
Aan de 2 eerste serie as 1-2 5 KG DUIVENETEN
Aan de 3 eerste serie as 1-2 5 KG DUIVENETEN
AAN DE LAATSTE PRIJS 5 KG DUIVEN ETEN;

Gewaarborgd:1 Mise tot 100
7 de en laatste vlucht najaar kampioenschap
A.S.2 duiven aan € 0.90 de duif: 15, 10, 8, verder 7 Euro.
O.S.2 duiven aan € 0.60 de duif: 12, 10, 8, verder 5 Euro.
A.S. 3 duiven aan € 1.25 de serie: in prijzen van 8 Euro.
O.S. 3 duiven aan € 0.50 de duif: 8, 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 0.90 Euro .Inkorving De: vrijdag van 17.30 tot 19.30 u. uitslag €1.20

Omterk beneden Parijs Ieper en de gemeenten aanpalend plus in en ten westen van Waasten, Houtem,
Zandvoorde, Geluveld, Beselare, Passendale, Poelkapelle, Merkem,Lo, Stavele, en Beveren. het

elektronisch constateren is toegelaten Leerduiven toegelaten. Gratis en of ereprijzen kunnen alleen
maar toegekend worden aan de duiven die voor een inzet vliegen

Openen der toestellen de zaterdag vanaf 13.00 uur.
Uitbetaling van de prijsgelden: op zaterdag voormiddag 9, 16 & 23 oktober vanaf 10.30 tot 11.30 uur,tot 30 oktober de
zaterdag voormiddag vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur en op zaterdag 6 november telkens vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur in het
lokaal. Of bij opgave van Uw bankrekening. Dit is de laatste vlucht voor het seizoen 2021.
De Vriendenkring bedankt alle liefhebbers voor hun deelname van het seizoen 2021,
alsook onze talrijke sponsoren voor hun milde schenkingen.

