
Duivenmaatschappij "Eerlijk duurt Langst"
Veldeken 146 - 9240 ZELE

Tel. : 052/45.29.50
WOENSDAG 5 OKTOBER 2022 ZELE KERMIS

GROTE G E W A A R B O R G D E TIJDV L U C H T U I T 
QUIEVRAIN

Er wordt gespeeld in 2 categoriëen
- een categorie oude/jaarse (maximum 6 duiven per liefhebber)
- een categorie jonge (maximum 6 duiven per liefhebber)
Dubbelingen zijn niet toegelaten. Portduiven zijn niet toegelaten

Poulage miezen 100/200/300 per 2-tal Spelsysteem: prijs per 2-tal
miezen vanaf 400 per 3-tal
poelen per 4-tal
specials per 5-tal

Inkorving Dinsdag 4 oktober van 18u tot 21u Los door Bauwens om 09u30
- alle 1st afgegeven oude samen in 1 of meerdere manden
-alle 2de afgegeven oude samen in 1 of meerdere manden
-enz. Hetzelfde voor de jonge duiven
- vanzelfsprekend blijven duivers en duivinnen altijd in aparte manden

Omtrek: Provincie Oost-Vlaanderen + Zwijndrecht en Burcht
Gewaarborgde zetnummers Zowel 

voor 
Oude als 

Jonge

1 x 987 Inleg €74, wint €262,50
1 x 876 Inleg €38, wint €134,50
1 x 765 Inleg €20, wint €72,50
1 x 654 Inleg €12,50, wint €45

Oude Jonge
Series AS2 tot 100 100

OS2 tot 100 100
RAKEND tot 100 100
S24 tot 100 100
gewaarborgd per 8-tal

Inleg tot: Wint Inleg tot Wint
10: €0,25 per duif €2 40: €2,50 per duif €20
20: €0,75 per duif €6 50: €4.00 per duif €32
30: €1,50 per duif €12 100: €6,50 per duif €52
Petat €1 per duif 50% voor eerste prijs, 50% voor de laatste prijs
Dagprijs €0,50 per duif Alles voor de duif die de prijs van de vluchtdag heeft of

de laatste prijs.
Bons aan €2,50 per duif

Oude €30 €25 €20 €15 2 x €10 verder €7,5
Jonge €30 €25 €20 €15 2 x €10 verder €7,5

(E2) Ereserie 2A aan €10
Oude €80 €60 €40 €30 verder €20

Jonge €80 €80 €60 €40 €30 verder €20
(E3) Ereserie 3A aan €15 per serie

Oude €90 €70 €50 verder €30
Jonge €90 €90 €70 €50 verder €30

Ereserie 4A aan €20 per serie
Oude €100 €70 verder €40

Jonge €100 €100 €70 verder €40
Kermispoule (KER) aan €5 per duif

Oude €50 €40 €30 €25 €20 €15 verder €10
Jonge €50 €40 €30 €25 €20 €15 verder €10

Dit is de goedkoopste vlucht van het jaar!!!!
GEEN reiskosten, GEEN onkosten, GEEN constateur, GEEN uitslag


