
WEST-VLAAMS VERBOND 

FONTENAY PROVINCIAAL VAN 6 JULI 2019 

1ste kampioenvlucht jonge duiven. 

Gewaarborgde prijsvluchten voor oude en jaarse samen, en voor jonge duiven 
(zelfde vluchtbeschrijving voor beide vluchten) 

Gewaarborgd bij de oude en bij de jongen: 200-20-10                                                                                          

Vrije inleg aan 0.25€ per duif: prijzen van 0.75€ per drietal 

2de inleg 2.50€: prijzen van 7.50€ 

Unique aan 1.00€: prijzen van 10€ 

Scherreweg aan 1.00€: prijzen van 10€ 

Grote prijs aan 2.50€: prijzen van 25€ 

Prestige aan 25€: prijzen van 125€ 

Grote bon aan 5€: prijzen van 25€ 

Kleine bon aan 1€: prjzen van 5€ 

AS2 aan 1.00€ per duif: in elke categorie 4 x 25€, verder 10€   

OS2 aan 1.00€ per duif: in elke categorie 5 x 10e, verder 5€   

Ereserie aan 2.00e per duif: in elke categorie 1 x 25€, verder 25€   

AS3 aan 5.00€ per serie: in elke categorie 25e, verder 25€  

OS3 aan 1.00e per duif: in elke categorie in prijzen van 5€  

Superserie aan 10€ per duif: in elke categorie in prijzen van 50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gratis dubbeling zone A1 en A2 voor oude/jaarse samen en gratis zonale 
dubbeling voor jonge duiven 

Gewaarborgd op elke zonale dubbeling: vrije tot 50 

Vrije inleg aan 0.25€ per duif: 0.75 – 0.75 – 0.75 verder 0,75  

2de inleg 2.50€: prijzen van 7.50€ 

Unique aan 1.00€: prijzen van 10€ 

Scherreweg aan 1.00€: prijzen van 10€ 

Grote prijs aan 2.50€: prijzen van 25€ 

Grote bon aan 5€: prijzen van 25€ 

Kleine bon aan 1€: prjzen van 5€ 

AS2 aan 1.00€ per duif:  series van 8€ 

OS2 aan 1.00€ per duif: series van 5€ 

Ereserie aan 2.00e per duif: prijzen van 25€ 

AS3 aan 5.00€ per serie: prijzen van 25€ 

OS3 aan 1.00e per duif: prijzen van 5€    

Provinciale en zonale e-uitslagen worden gratis naar de lokalen gemaild. Klachten ten laatste op 
zaterdag na publicatie van de uitslag op de website www.w-v-v.be  Zie ook de website van de 
inkorvingslokalen. 

Vrije per 3-tal, poelen per 4-tal, speciale per 5-tal. Afhouding 7%.  

Omtrek hoofdvlucht: West-Vlaanderen en Komen. Geen leerduiven toegelaten. 

Reiskosten 1.35€ (geen andere dubbelingskosten toegelaten / spelen voor het streepje is gratis). 

Inkorving donderdag 4 juli (voor inkorvingsuren: zie lokaal). Alle duiven inkorven in hetzelfde lokaal. 

Paramyxoformulier, lidkaart en afstand voorleggen bij inkorving. 

 

http://www.w-v-v.be/
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