
Koninklijke Duivenmaatschappij 

Recht voor Allen, Kerkstraat 26, 9570 Deftinge 

Lokaal: De Kerkuil, 054/416137   Gsm, 0477/588714 

VLUCHT vanuit SERMAISES  op zaterdag 17 JULI ’21 Oude, Jaarse, Jonge  

inkorven op vrijdag 16 juli tss 17.30 u en 19.15 u (enkel op afspraak) overkoepel. HAFO-DENDER 

Zetnr. OUDE : 533.3                          zetnr. JAARSE : 533.3       zetnr. JONGE: 433.3 

Serie’s A/NA/RAK/GR4                    OUDE tot 20       JAARSE tot 20     JONGE tot 20 

Gewaarborgd zetnr. 300.0 per 3-tal en zetnr. 200.0 per 2-tal 

Bons te verdelen volgens inzet tussen oude, jaarse en jonge zelfde systeem als in 2020 

Bon 1 aan 2 €/duif,  JONGE aan 1.25 € : 25€ (o) 25€ (jl) 20 € (jo) 20, 20, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 

5,5,5,5,3,3,3,3,3,3 rest 1 € tot lp / 2 tal, bij de jonge 0.5 tot LP                                                                           

Bon 2 aan 1.5€/duif, Jonge aan 1€/duif : 12€ (o) 12€ (jl) 12€ (jo) 6, 6 6, 4, 4, 4, rest 2 €  (bon 2 begint 

op eerste volle pr/8 tal) 

Vrije inleg aan 0.60 € per duif : prijzen van 1.20€ (zowel bij oude als jl ) Jonge aan 0.5 €/ pr van 1 € 

Super :  aan 3€/duif: verdeling volgens inzet, 50%,  30%,  20 % 

Half- weg aan 0.5 €/duif, prijzen van 5€ ( begint vanaf de helft van de prijzen) 

Troost aan 0.5 €/duif, prijzen van 5€ (begint van de laatste prijs naar boven) 

Dagprijs aan 0.3/duif ; volle inzet op de prijs/dag van de lossing 

Rode lantaarn aan 0.3€/duif : volle inzet voor de laatste prijs 

Kaartserie’s aan 1 €/duif ; 15DNA/20€, (jo), 6 DNA/10 €, 4 DNA/8 €, 3 DA/ 6 €, rest 2DA/4€ (zowel bij 

oude en jl, jonge) 

Serie 3 D A aan 1€/duif; wint 10€, rest 5€ (zowel bij oude als jaarse, jonge) 

Miezen 100,200,300 per 2 tal, hoger per 3 tal, Poul, spec, kleingeld per 4 tal, serie’s per 8 tal 

Onkosten lokaal : 1.10 €; uitslag + adm. kost, 1€; lakduif 1.10 € ;  constateur, 1 €; afhouding 7%, bij 

overnachting 8%;     JAARLINGEN DUBBELEN GRATIS. ( tellen mee voor de meeste prijzen) 

Vergezeller. MARTENS ;  INTERPROV. LOSSING  OMTREK IS DEZELFDE  ALS IN 2020 

Reglementen van Oost-Vlaanderen zijn van toepassing, lidkaart kunnen voorleggen en PARAMYXO 

formulier binnenbrengen voor de eerste inkorving. Klachten ivm de uitslagen tot woensdag 20 u op 

het nr 0496/100366. 

Indien de vlucht om welke reden ook niet doorgaat, zal de eerstvolgende vlucht dezelfde waarborgen 

omvatten. Afspraak inkorving en koppelingen van chipringen afspreken met Koen, 0477/588714 

Corona maatregelen; mondmasker verplicht, ontsmetting ter plaatse,  1.5 m afstand in acht nemen. 

De Voorzitter                                           De secretaris                                        De schatbewaarder 

Freddy Vekens                                         Tom De Moyer                                    Chris Eeman 

 



 

 

 

 


