
RUISELEDE – WINGENE 

2013-2020 

De besturen van De Ware Vrienden uit Wingene en De Zwaluw en De Reisduif uit Ruiselede willen u langs deze weg 

bedanken voor uw steun gedurende het Coronajaar 2020! 

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om enkele praktische zaken mee te delen: 

- Gezien de Coronamaatregelen zal er dit jaar GEEN kampioenenviering plaats vinden. 

o Wat betreft de eerste kampioenen zal er steeds een waardebon geschonken worden, uitgezonderd 

voor de kampioenschappen waar er expliciet vermeld staat dat er een trofee te winnen is. 

 

o Wat de winnaars van de wedstrijden betreft (1ste Prijswinnaars) zal er dit jaar, uitzonderlijk, GEEN 

keuzemogelijkheid zijn. ALLE 1ste Prijswinnaars zullen een waardebon van 25 euro ontvangen per 

gewonnen 1ste prijs. De waardebonnen zijn enkel van zaken waar duivenvoer gekocht kan worden. 

 

o De gewonnen kampioenen- en prijsgelden zullen via overschrijving gebeuren. Wij vragen u dan ook 

uitdrukkelijk om voor 31 december uw rekeningnummer door te geven aan: 

▪ Voor RUISELEDE: Marino Martens: marino.martens@telenet.be of 0475/28.66.09 

▪ Voor WINGENE: Peter Injon: peter.injon@telenet.be of 0486/85.87.29 

 

o Wat de prijsgelden betreft, worden de prijsgelden van de vluchten die in Wingene ingekorfd zijn, 

door Wingene(Peter Injon) uitbetaald en de prijsgelden van de vluchten die in Ruiselede zijn 

ingekorfd, door Ruiselede (Marino Martens) uitbetaald. Alle betalingen gebeuren via overschrijving. 

Als u in beide lokalen nog tegoeden heeft, dan stuurt u uw rekeningnummer naar beide 

verantwoordelijken!! 

 

- RUISELEDE: DE REISDUIF & DE ZWALUW 

o De bonnenverkoop van DE REISDUIF & DE ZWALUW uit Ruiselede gaat dit jaar ENKEL door via 

internetverkoop op www.bonnenverkoop.be . 

o De verkoop loopt van maandag 9 november tot en met zaterdag 21 november om 20u00. 

o Er zijn 26 duiven (ter plaatse) beschikbaar die verkocht worden. Deze zal u na bewijs van betaling 

kunnen afhalen op het u dan bekendgemaakte adres. 

o Voor de andere bonnen wordt de bonkaart u opgestuurd na bewijs van betaling. 

o De betaling moet gebeuren ten laatste 10 dagen na het sluiten van de verkoop, m.a.w. ten laatste op 

1 december 2020. 

o De Algemene Vergadering van de Verenigingen zal dit jaar, uitzonderlijk en conform de 

coronamaatregelen, via mail of per post verlopen. Later deze maand wordt u hiervan nog op de 

hoogte gebracht. 

 

- WINGENE: DE WARE VRIENDEN 

o De bonnenverkoop van DE WARE VRIENDEN uit Wingene gaat door via internetverkoop op 

www.bonnenverkoop.be .  

o De verkoop loopt op internet van maandag 4 januari tot en met donderdag 14 januari om 20u00. 

En indien mogelijk een zaalverkoop op vrijdag 15 januari. (meer info volgt nog) 

Met sportieve groeten,  

Peter, voor DE WARE VRIENDEN-WINGENE 

Marino, voor DE REISDUIF en DE ZWALUW-RUISELEDE 
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