
Koepelverbond Chevrainvillier 

  
Elk zijn deel Aalter-Brug   44014.            Eerlijk duurt het langst Zeveren 44462. 
Eerlijk moet niemand vrezen Knesselare   44735.      De Zomervliegers  Zomergem 44652.  
Recht voor iedereen Lovendegem 44381.  
Laat de nieuwe reizigers vliegen Waarschoot  44421. 
De nieuwe reizigers  Oosteeklo 44028.           Recht en vooruit  Bassevelde   44033 
Recht en plicht  Lembeke 44721.           Land van belofte Mariakerke  44113 
Van Himbeeksvrienden St-Maartens-latem 44316.   
Krugersvrienden Zelzate 44019 

De Eerste de beste Wippelgem 44498. 

  
ZATERDAG 17 juli 2021 
  
GEWAARBORGDE PRIJSVLUCHT  UIT SERMAISES VOOR OUDE EN JAARSE samen EN JONGE. 
 EREPRIJS  aan snelste duif 

  
Oude en jaarse  
 

Gewaarborgde mieze van 50  inleg = 4 € / terug 12 € 

  
Vrije inleg in prijzen van 0.30 euro 
Laatste prijs aan 0,20 euro per duif 
Dagprijs aan 0,20 euro per duif 
Bons aan 1,00 euro per duif: in prijzen van 5 euro 
A2 aan 1 euro per duif : in prijzen van 10 euro 

O2 aan  0,50 euro per duif : in prijzen van 4.00 euro 
SA2 aan 1,5 euro per duif : in prijzen van 15 euro 

EA2 aan 5 euro per serie : in prijzen van 25 euro 
A3 aan 3 euro per serie : in prijzen van 15 euro 
A4 aan 5 euro per serie : in prijzen van 25 euro 

O3 aan 0,50 euro per duif : in prijzen van 3 euro 

  
Jonge  

Gewaarborgde mieze van 50  inleg = 4 € / terug 12 €  
 

Vrije inleg aan 0,10€ in prijzen van 0.30 euro 

Laatste prijs aan 0,20 euro per duif 

Dagprijs aan 0,20 euro per duif 

Bons aan 0,50 euro per duif: in prijzen van 5 euro 

A2 aan 1 euro per duif : in prijzen van 10 euro 

O2 aan  0,50 euro per duif : in prijzen van 4.00 euro 

SA2 aan 1,5 euro per duif : in prijzen van 15 euro 

EA2 aan 5 euro per serie : in prijzen van 25 euro 

A3 A4 aan 5 euro per serie : in prijzen van 25 euro 

O3 aan 0,50 euro per duif : in prijzen van 3 euro 

aan 3 euro per serie : in prijzen van 15 euro 

Kosten 1,20 euro .          uitslag papier 2 euro 

Inkorven vrijdag 

 


