
SPONSORGROEP



Aan alle duivenliefhebbers of –sters van de “ 3 provincies” , zijnde  

Antwerpen , Vlaams-Brabant en Limburg. 
 

De meesten onder jullie zullen waarschijnlijk al wel  van “ Sponsorgroep 3 provincies “ gehoord  , of zelfs 

meegedaan , hebben .  

“ Sponsorgroep 3 Provincies “ wil met haar initiatief de duivensport proberen te promoten en vooral , logisch 
natuurlijk , de liefhebbers van 3 provincies( Antwerpen , Vlaams-Brabant en Limburg ) de kans geven om voor 
héél weinig euro’tjes een ( heel ) deel van hun voederonkosten terug te verdienen … 
Wel ook voor ons was 2020 een jaar van wel … niet … wel … niet !! 

En toch … Voor ons ligt vandaag een voorstel 2021 van een kalender voor de vluchten waar het bij ons 

om draait . Zijnde : grote HAFO ouden en jaarduiven ( Bourges , Chat. …), grote HAFO jonge duiven             

( zelfde vluchten )  en fond ( Limoges , Valence , Tulle … ) .  

Zelfs voor de Marathon ( Agen , Barcelona , Narbonne , Perpignan )  hebben we een  voorstel op papier .  

 

Het ganse programma , zijnde de 3 verschillende kampioenschappen  , te weten O en Ja grote HAFO ,     

JO grote HAFO en O ( +JA ) fond + marathon, gaan …  normaal GEWOON  (hm,hm) … door.  

Ook de bekende “ 3-provincie-races “ in de verschillende categorieën gaan door . Ja , zelfs de                       

“ speciallekes “ als daar zijn : Beyers speciaal ( Bourges I en II ) , Bricon , Marathon Special                             

( Bonnenverkoop.be ) en  Narbonne special JAARDUIVEN   zullen verspeeld worden .  We  hebben er voor 

2021 voor deze categorie nog een “ dessertje “ aan toe gevoegd . Perpignan oude duiven   wordt een 

evenement voor de mannen van de lange afstand .  Er is op deze vlucht net hetzelfde  te winnen als op 

Barcelona , Narbonne en Agen Jaard . Dus ook hier met 1e -2e of 3e get duivenzakken te winnen en met  

1e get een heuse bon voor overnachting met 2 personen  in de voortreffelijke B &B Laurus te Ieper  

 

We beseffen héél goed dat de start er verschrikkelijk vlug zal zijn en dus hebben we besloten , eigenlijk 

MOETEN  besluiten , om dit jaar geen papieren versie van al deze evenementen te laten 

 ( te kunnen laten ) drukken. MAAR   … IEDERE  liefhebber met een E-mail adres krijgt het ganse 

programma THUIS  gestuurd !!! 

Wel zullen ALLE FOND LOKALEN  in de 3 provincies een uitgebreide versie krijgen om alles kenbaar te 

(kunnen ) maken aan hun leden en alle geïnteresseerden.  Moesten er toch liefhebbers zijn die vinden 

dat ze te weinig weten over dat alles , gelieve gewoon een seintje te geven aan één van de 3 

bestuursleden en je gaat op je wenken bediend worden . 

Voor 2021 zijn er een aantal , meestal kleine , wijzigingen in het verspelen van die méér dan  40 TON  

duiveneten en duivenproducten . De prijs per categorie blijft in alle geval gelijk , geen corona-opslag of 

iets dergelijks , nee , € 25 per categorie en je bent alvast lid van “ sponsorgroep 3 provincies “ en je kan 

van alle dingen genieten. ( onze Bonnenverkoop heeft dit inderdaad mogelijk gemaakt ) en dus nogmaals 

een dikke dank-je-wel aan alle schenkers en kopers ! en aan Eef en Ulrich voor de voortreffelijke 

samenwerking .  

De categorie O + JA  grote HAFO wordt  2 verschillende kampioenschappen met aparte klassementen en 

aangepaste prijsverdeling.( was in 2020 eigenlijk ook al ) Ook bij de jonge duiven grote HAFO wordt er 

een wijziging voorgesteld. Niet alleen de  EERSTE 20 liefhebbers , maar ook de 10 LAATSTEN  gaan 

duiveneten kunnen verdienen . Hetzelfde ongeveer voor de ouden op de fond waar er op elke vlucht ook 

achteraan duiveneten te verdienen valt . ( ook al grotendeels zo in 2020; alleen komen er nu nog 

vluchten bij en dus nog meer kansen ) 

De “ 3 prov. races “ blijven  ook onderdeel uitmaken van ons aanbod en ook in 2021 kan ( moet ) de 

liefhebber zelf kunnen kiezen welke  4 ouden , 8 jaarduiven , 15 jonge duiven   

ZE GRATIS INSCHRIJVEN VOOR DE VLUCHTEN ; op de fond zijn het 6 oude duiven  GEEN JAARLINGEN  

die je kan uitkiezen  

Ook nu zijn de prijzen echt om van te snoepen ( in duiventermen natuurlijk ) .  



Om af te sluiten … een proevertje om iedereen te overtuigen om deel te nemen aan een echt wel 

schappelijke prijs … 2019 … gewaarborgd … € 25000;   2020 … gewaarborgd … € 30000 ( of meer ) , en nu 

een waarborg van om en bij de € 35000 ( dat hangt af van het aantal deelnemers )  

En … om definitief te eindigen nog wat praktische info .  

 ALLE INFO zal te vinden zijn op onze website http://www.sponsorgroep3provincies.com        

INSCHRIJVEN KAN VIA FORMULIER OP DE WEBSITE 

Ook via social-media ( Carlo Vandeweyer )  

Voor alle “ dringende “ en ook minder-dringende vragen blijven we steeds paraat ; 

Marc Vlaeminck , voorzitter , 016/69.62.69 vlaeminckmarc@skynet.be  

Carlo Van de Weyer , systeembeheerder , 0496723635 vandeweyer.carlo@telenet.be 

Raf Luyckx , secretaris , 014/58.77.47 miekematheve@gmail.com  

 

PAS OP INSCHRIJVEN TOT INKORVING    

Begin :  Grote HAFO ouden en jaarduiven  :  BOURGES I   29 mei 2021   

OOK RINGNUMMERS  ten laatste bij de inkorving op donderdag 27 mei. 

Begin : FOND + MARATHON  LIMOGES I  van 12 juni  

OOK RINGNUMMERS  ten laatste bij de inkorving op woensdag  9 juni 

Begin :  JONGE DUIVEN   BOURGES  van 31 juli 

OOK RINGNUMMERS  ten laatste bij de inkorving op  donderdag 29 juli   

RINGNUMMERS alle reeksen LIEFST doorgeven via de formulieren op de website 
 

LIDGELDEN 2021   INSCHRIJVEN KAN VIA FORMULIER OP DE WEBSITE 

http://www.sponsorgroep3provincies.com 

        Categorie 1 O en Ja grote HAFO   tot 27 mei  = inkorving Bourges  

                                 Categorie 2 Jo grote HAFO  tot 29 juli = inkorving Bourges II 

                                 Categorie 3 O  ( en Ja ) Fond + Marathon tot 9 juni= inkorving Limoges I  

                                 Te betalen ( 25 euro per categorie )  

LIEFST  rechtstreeks op rekening “ Sponsorgroep 3 provincies “ op nummer BE 36 7512 0974 7281  

GELIEVE TE VERMELDEN ; Nat Lidnr.-Naam-Telefoon - Welke Reeks , met deze 

gegevens kunnen we normaal elke liefhebber apart bereiken en soms is dat 

nodig om wat dan ook te verduidelijken !! 

 

In alle geval … veel duivensucces in 2021 , maar vooral , en we kunnen het niet genoeg benadrukken  

Hou Jezelf gezond  en breng het over aan al je dierbaren !!! 

 

WIJ DANKEN AL ONZE SPONSORS 2021 
 

Bestuur sponsorgroep 3 provincies  

 

mailto:vlaeminckmarc@skynet.be
mailto:vandeweyer.carlo@telenet.be
mailto:miekematheve@gmail.com
http://www.sponsorgroep3provincies.com/


Programma 2021  Sponsorgroep 3 provincies 

1. Kampioenschappen 1e getekende  

a. Oude en jaarduiven grote hafo 
Vluchtprogramma  ( 8 vluchten met 1e get . ) 

29 mei     Bourges I 

5 juni       Chateauroux 

19 juni     Argenton  

26 juni     La Souterraine  

10 juli       Issoudun 

17 juli       Guéret 

31 juli       Bourges II 

07 aug     Chateauroux II 

 

De eerste 10 leden die op de nationale uitslag staan met hun 1e get verdienen 1 zak duiveneten  

en dit zowel bij de oude duiven als bij de jaarduiven .  

Ook de 5 LAATSTE  leden op de nationale uitslag  , met 1e get , verdienen  1 zak duivenvoer . 

In het totaal zijn dat dus 8 keer 15 zakken per categorie , maakt 240 zakken duiveneten  

b. Jonge duiven grote hafo 
Vluchtprogramma ( 4 vluchten met 1e get )  

31 juli                Bourges II 

14 augustus     Argenton ll 

 28 augustus    La Souterraine l 

11 september  Chateauroux lll 

 

De eerste 20 leden die op de nationale uitslag staan met hun 1e get verdienen 1 zak duivenvoer . 

Ook de 10 LAATSTE  leden op de nationale uitslag , met 1e get , verdienen 1 zak 

In het totaal  zijn dat dus 4 keer 30 zakken , maakt 120 zakken duivenvoer . 

 

LET OP !! De vlucht van 7 augustus , Chateauroux ll is enkel voor oude en 

jaarduiven  ( zie nationaal programma !!! ) 

 

c. Oude duiven fond  
Vluchtprogramma ( 8 vluchten met 1e get ) 

11 juni     Limoges I 

19 juni     Valence  

26 juni     Brive 

03 juli     Montélimar  

10 juli     Limoges ll ( ook voor jaarduiven )  

17 juli     Cahors 

24 juli     Perigueux ( ook voor jaarduiven ) 

31 juli     Tulle ( ook voor jaarduiven ) 

 

En als afsluiter voor deze categorie 

7 augustus  Souillac hier worden enkel prijzen met de 1e get jaarduif verspeeld  

Zo hebben we dus 8 vluchten met oude duiven en 4 vluchten met jaarlingen !!! 

 



De eerste 10 leden die op de nationale uitslag staan met hun 1e get verdienen ook hier 1 zak 

duiveneten  . Ook in deze categorie krijgen de 5 LAATSTE  leden op de nationale uitslag , 

met  1e get , 1 zak duivenvoer . 

In het totaal zijn dat 12 keer 15 zakken , maakt 180 zakken duivenvoer .  

Enkel bij de fond oude is er een asduifcompetitie, bij de jaarduiven worden er enkel prijzen 

verspeeld met de 1e getekende, op de 4 fondvluchten met jaarduiven. 

 

Dan zijn er nog een paar “ speciale evenementen “  

 

Marathon Special  

Op Barcelona verspelen we ,door sponsoring van BEYERS : 

Internationale vlucht Grote Fond : Barcelona - 09/07/2021  (oude) 
Eerste duif op de nationale uitslag: 3 zakken Beyers Jellema Sport 
Eerste 1e getekende duif op de nationale uitslag: 3 zakken Beyers Jellema Sport 
Laatst duif op de nationale uitslag: 3 zakken Beyers Jellema Sport 
 

Ook de sponsoring van  Bonnenverkoop.be  blijft voor Barcelona  

20 zakken duivenvoer te winnen met 1e of 2e of 3e get . ( één prijs per liefhebber ) .  

1e = 5 zakken , 2e-3e = 3 zakken , 4e-5e = 2 zakken , 6e-10e = 1 zak  

Dezelfde verdeling doen we op Agen met de jaarduiven , en dit door de welwillende 

steun van PIPA  

Ook Narbonne jaarduiven door sponsoring van "La Colombophilie H.O.”  

http://www.lacolombophilieho.be  valt onder dezelfde regeling . En zoals we reeds 

vermeld hebben komt hier een 4e vlucht bij , namelijk Perpignan met oude duiven , waar 

we  “ DE DUIF “ bereid gevonden hebben om deze vlucht te sponsoren  .  

In het totaal zijn dat 4 keer 20 zakken  , maakt  80 zakken duivenvoer !! 

Op elke  bovenstaande vlucht wint de laatste 1ste getekende een overnachting 

Voor twee personen met ontbijt in B &B Laurus te Ieper  

HARTELIJK DANK AAN FAMILIE:  RAMAUT LAWRENCE & ANN 

Elke voorlaatste 1ste getekende wint een pakket van Vet-Schroeder-Tollysan 

 

Beyers Special  BOURGES  

 Te winnen : 3 pakketten producten van Beyers  

In elke categorie op elk van de vluchten aan de eerste serie van 1e-2e-3e get  

Op BOURGES I         OUDE     JAARDUIVEN  

OP BOURGES II        OUDE     JAARDUIVEN      JONGE DUIVEN  

Verdeling van de prijzen : 

1e = 3 zakken Beyers kweek Galaxy 25 kg + pakket  

2e=  2 zakken Beyers kweek Galaxy 25 kg + pakket  

3e = 1 zak        Beyers kweek Galaxy 25 kg + pakket  

 

Schitterend van Beyers , toch !!! Bedankt … bedankt … bedankt !!! 

 

 

https://www.bonnenverkoop.be/
https://www.pipa.be/nl
http://www.lacolombophilieho.be/
https://www.deduif.be/
http://www.bb-laurus-ieper.be/nl/een-verblijf-bij-laurus-vergeet-je-nooit


Bricon prijs 
1e prijs = Bricon Speedy X-treme = waarde € 450 

2e prijs = Antenne Bricon ( 50 cm ) = waarde €246 

3e prijs = 100 chipringen = waarde €159 

Totale waarde € 855 !!! 

AANPASSING PRIJSVERDELING BRICON 
 
Liefhebbers OPGELET  !!! 
 
We doen voor 2021 een aanpassing aan de prijzen die Bricon ons ter beschikking stelt !! 
De prijzen op zich BLIJVEN , ttz 1e prijs een Bricon Extreme , 2e prijs een constateerplaat en 
3e prijs 100 chipringen .  
 
MAAR  de manier van verspelen is wel een heel stuk anders dan vorig jaar .  
Om de Bricon prijzen te kunnen winnen zal je vanaf 2021 “ prima”?? uitslagen moeten kunnen 
voorleggen in de 4 verschillende categorieën waarin we prijzen verspelen .  
Het systeem is wel voor iedereen even gemakkelijk of moeilijk .  
ALLEEN DE DUIVEN DIE INGESCHREVEN ZIJN  ( door de liefhebber zelf )   
OP DE VERSCHILLENDE “ 3 PROVINCIE-RACES “ zullen kunnen punten verdienen . 
Zijn er liefhebbers met evenveel punten wint het laagste coëfficiënt  
 
In elk van de 4 categorieën ( oude grote hafo – jaarduiven grote hafo – jongen grote hafo - en 
fond ) kunnen de ingeschreven duiven punten verdienen . In  elke categorie krijgt de eerst 
plaats 20 punten , de 2e 19 en zo naar beneden zodat de 20e nog 1 punt krijgt .  
Dit is voor alle 4 de cat. hetzelfde !! 

ALLE   ingeschreven duiven ( 4 ouden – 8 jaarlingen – 15 jongen – 6 ouden fond ) kunnen 

deze punten verdienen … als ze dus bij de eerste 20 geklasseerd zijn in de aparte reeksen .  
Een voorbeeld … liefhebber 1  is bij de ouden grote hafo ( asduiven met opgegeven ringen ) 
6e en 14e  , bij de jaarduiven is hij 2e -9e en 19e , bij de jonge duiven is hij alleen 8e en op de 
fond klasseert hij zich 1e en 20e . Hij krijgt dus volgende punten :  
Ouden gr.hafo 15ptn en 7ptn – bij de jaarduiven is dat 19ptn en 12 en 2 – bij de jongen is dat 
13  en op de fond 20 en 1 . Samen zijn dat dus 15+7+19+12+2+13+20+1 = 89 ptn        
 ( volgens mij heeft deze liefhebber fantastisch gespeeld !!! ) 

Liefhebber 2 schrijft niet in voor de fond maar komt in 3 reeksen  aan een totaal van  

90 ptn … dus ééntje meer met een reeks minder , MAAR liefhebber 2 wint dus .  
Inschrijven en meedoen aan de 4 reeksen geeft dus ongetwijfeld een ( klein?? ) voordeel , 
maar het is eigenlijk niet echt nodig ! 
 
Ook hier een dikke “ dank-je-wel “ aan de firma BRICON 

 

Als uitsmijter hebben we dan natuurlijk nog de 3 provincies-races . 

Zoals ook vorig jaar dienen voor de verschillende races ringnummers opgegeven worden 

door de liefhebber zelf . 

Je kan op de grote hafo   4 oude – 8 jaarse en 15 jonge  inschrijven om van de prijzen 

van dit evenement te kunnen genieten .  

Ook in de categorie fond is er een 3 provincies-race en daar kan de liefhebber               

6 ringnummers  van OUDE DUIVEN  doorgeven ( geen jaarduiven ) 

 

 

 



OPGELET  De liefhebber is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van al deze 

ringnummers en dit UITERLIJK BIJ DE INKORVING VAN DE EERSTE VLUCHT DIE TELT  

Dwz  Voor de grote hafo oude en/of jaarduiven moeten die ringnummers in ons bezit 

zijn ten laatste op 27 mei( inkorving Bourges I ). 

Voor de categorie fond  is dit ten laatste bij de inkorving van Limoges I op 9 juni. 

Voor de categorie grote hafo JONGE DUIVEN  zal dit moeten gebeuren  ten laatste bij de 

inkorving van Bourges II op 29 juli 

 

De uitslag van de verschillende 3 provincies-races heeft dus niks te maken met  

getekende duiven maar met ringnummers 

In de categorie grote hafo oude en/of jaarduiven  moeten de duifjes 5 van de 8 

nationale vluchten prijs vliegen . Eerste vlucht is Bourges I van29 mei en we gaan door 

tot en met Chateauroux II van 7 aug.  

In de categorie fond  vragen we 4 van de 8 nationale vluchten prijs vliegen .  

Eerste vlucht is Limoges I van 12 juni en daar gaan we door tot en met  Tulle van 31 juli  .  

Voor de jaarduiven is er geen race , alleen prijzen met 1e get !!! 

Dan hebben we nog de categorie grote hafo jonge duiven . In deze categorie vragen we 

4 prijzen op … 4 vluchten  Op elke  nationale vlucht voor jonge duiven dus .  

We doen dit in 2021 zo omdat er tussen elke nationale vlucht 1 week tussen is !! 

 

In deze 3 provincies-races zijn heel wat zakken duivenvoer te verdienen .  

In de  categorieën : grote hafo  ouden en jaarduiven ( vanaf vorig jaar een gesplitste 

competitie ) en de categorie fond voorzien we 30 prijzen per categorie .  

 

Prijsverdeling  

1e  = 30 zakken  

2e  = 20 zakken  

3e  = 10 zakken  

4-10e = 5 zakken  

21-30e = 2 zakken 

Voor de categorie jonge duiven doen we daar nog 30 prijzen bij .  

Van de 31e tot de 60e krijgen de duifjes nog 1 zak !! 

            abonnementen van DE DUIF waarvoor onze DANK 
            worden als volgt verspeeld : in de categorie  
           JONGE DUIVEN ( asduivenrace ) krijgen de liefhebbers die 30e – 40e en 50e eindigen 

nog een abonnement van “ DE DUIF  “ van 2 keer 3 maanden .  
            In de categorie ouden en jaarduiven grote hafo en fond oude duiven krijgt de  
           25e in elke reeks een abonnement van 3 maanden  

 

In elk van deze vier races  wint de 1ste en de laatste geklasseerde  

een pakket van Vet-Schroeder-Tollysan waarvoor onze DANK 

           Ook de firma De Weerd ( Henk en Nicole ) bezorgt ons zo’n 5 pakketten en die gaan                                           
            we verspelen aan …. “ de echte pechvogels “ .  
            De liefhebbers die in de 4 races en  Kampioenschap Jonge duiven   
           JUIST NAAST DE PRIJZEN VALLEN , krijgen een ferm pakket producten DE WEERD 
   



KAMPIOENSCHAP JONGE DUIVEN 

Als laatste competitie organiseren we een kampioenschap JONGE DUIVEN . 

Dit kampioenschap wordt verspeeld met de 3 eerste ingetekende duiven . 

De 1e get kan 50 punten verdienen , de 2e get 30 en de 3e get 20 .  

Samen zijn er dus 100 punten te verdienen per wedstrijd .  

Voor dit kampioenschap tellen eveneens   de  4 nationale vluchten voor jonge duiven . 

Hier werken we dus niet met opgegeven ringnummers maar wel degelijk met 

getekenden ( 1e-2e en 3e get ) 

 

Prijsverdeling   

1e prijs  = 20 zakken     11-15 prijs = 5 zakken  

2e prijs = 14 zakken  

3e prijs = 13 zakken                16-25 prijs = 4 zakken  

4e prijs = 12 zakken  

5e prijs = 11 zakken     26-35 prijs = 3 zakken  

6e prijs = 10 zakken  

7e prijs = 9 zakken     36-40 prijs = 2 zakken  

8e prijs = 8 zakken  

9e prijs = 7 zakken     41-50 prijs = 1 zak  

10e prijs = 6 zakken 

De 5 laatste van deze reeks winnen een pakket van Bony Farma waarvoor onze DANK 

De 41e tot en met 45e krijgen bovendien nog  een pakket ( waarde zeker € 50 ) van de 

firma  HERBOTS waarvoor onze DANK 

 ALGEMENE INFORMATIE  
1. OM DEEL TE NEMEN AAN DE GRATIS PRIJZEN EN KAMPIOENSCHAPPEN MOET U ZICH 

INSCHRIJVEN  ofwel VOOR OUDE-, JAARSE- EN/OF JONGE DUIVEN en/OF VOOR DE 
CATEGORIE FOND /MARATHON    

2. DE LIDGELDEN  BEDRAGEN:  
CATEGORIE 1 OUDE- EN JAARSE = € 25,00 LIDGELD  
CATEGORIE 2 JONGE DUIVEN = € 25,00 LIDGELD  
CATEGORIE FOND OUDE- EN JAARSE + MARATHON = € 25,00 LIDGELD  
INSCHRIJVINGEN LIDGELD TOT EN MET   …   ZIE BOVENSTAANDE OF WEBSITE  
HIERNA WORDEN ER GEEN GELDEN MEER AANVAARD!!! 

     TE BETALEN AAN:  “ Sponsorgroep 3 provincies “ op nummer BE 36 7512 0974 7281  

 
3. VOOR AL ONZE VLUCHTEN TELT DE NATIONALE UITSLAG  

 
4. ALLE INFORMATIE, RANGSCHIKKINGEN EN GRATIS PRIJZEN KAN U VINDEN OP ONZE WEBSITE 

http://www.sponsorgroep3provincie.com 

 
5. DE LIJST VAN RINGNUMMERS VOOR DE 3PROVINCIES-RACE DIENEN  
TIJDIG INGEDIEND TE WORDEN      ZIE  DATA HIERBOVEN EN WEBSITE.  

 
     6. INFO OVER ONZE KAMPIOENENDAG  
         ZAL MEEGEDEELD WORDEN VIA ONZE WEBSITE ( als die natuurlijk zou mogen doorgaan                                                                                
wie leeft zal zien !!) Maar ik geloof zelf dat we de uitreiking het afgelopen jaar  ( bijna ) perfect 
gedaan hebben !! Natuurlijk heeft onze bonnenverkoop daar een enorme invloed op gehad . 
Dus nogmaals bedankt aan alle schenkers en … kopers  !!! 

https://bonyfarma.com/NL/
https://www.herbots.be/nl#/


   VOORWAARDEN 
 
1. Liefhebbers  aandacht: gezien het enorme bedrag dat  wij sponsoren en in de 

toekomst dit bedrag ook willen behouden of willen verhogen zouden  wij het op prijs 

stellen dat onze leden zouden  aanwezig zijn op onze activiteiten. Zonder de actieve 

medewerking van de liefhebbers blijft geen enkele  vereniging bestaan. 
 
2. Aangezien de gewonnen prijzen, een aanzienlijke som vertegenwoordigen kunnen 

deze slechts PERSOONLIJK afgehaald worden op onze kampioenendag. 
     Niet persoonlijk afgehaalde prijzen blijven eigendom van de Sponsorgroep. 

3.Indien er vluchten door  welke reden  dan  ook niet zouden  doorgaan ,  bepaalt 

het bestuur van de sponsorgroep wat  er met de prijzen enz. gebeurt.  

 

4. De voorwaarden en de te verspelen prijzen kunnen in de loop van het seizoen door 

het bestuur aangepast worden indien het vluchtprogramma van de nationale vluchten 

wijzigt .  (door bvb nieuwe coronamaatregelen) 
 
5. De laatste  versie van de reglementen kan u steeds op de website vinden. 
 
6. Wat Sponsorgroep 3 Provincies in 2021 doet is meer dan  de moeite , dus meedoen is 

de boodschap. Voor € 25 (o&ja) en /of € 25 (jonge) en/of € 25 (fond) ben je erbij om 

een kleine 2000 !!  zakken + pakketten (duivenproducten) te winnen  € 35.000 

sponsoring - waar  doen ze dat? Voor iedereen is er iets.   

    Het geld  om dit programma af te werken  moet van ergens komen  natuurlijk .  

    We rekenen dan natuurlijk op : lidgelden , sponsoring , bons + giften.  
 
7. Klachten enkel tot 14 dagen na  officiële uitslag  van de vlucht  
    op   DATA -TECHNOLOGIE/BRICON 
    Wij volgen de sportieve wetgeving van de KBDB ,  
   GEEN uitzonderingen .  

We willen hier ook bij vermelden dat liefhebbers , die om welke                 
reden dan ook , geschorst worden door de KBDB , al hun rechten op 
prijs zullen verliezen . De “ weggevallen prijzen “ zullen dan verdeeld 
worden over de andere leden .  

 
 
8. Graag bedanken wij alle vrijwilligers, sponsors en schenkers ! 

    ZONDER JULLIE HAD DEZE FANTASTISCHE S P O N S O R I N G  NIET MOGELIJK GEWEEST!  

    OP NAAR EEN SPORTIEF 2021 ! 
 
9. Ten slotte wenst het bestuur alle liefhebbers een succesvol  seizoen 2021 toe. 
 
!!! Als er 2 jaar na mekaar één of meerdere “ grote winnaars “ zouden zijn           ( 
gelukkig komen we dit maar echt sporadisch tegen ) , die geen gift , bon of … geven , 
zien we ons genoodzaakt ons reglement  aan te passen . We hopen echter dat 
iedereen zo welwillend zal zijn en blijven zodat we dit NOOIT  zullen moeten 
toepassen !!  
 
Voor meer info 

Marc Vlaeminck, tel.016/69.62.69,  vlaeminckmarc@skynet.be  

Raf  Luyckx,  tel. 014/58.77.47,  miekematheve@gmail.com  

Carlo Van de Weyer, tel. 0496723635 vandeweyer.carlo@telenet.be 

mailto:vlaeminckmarc@skynet.be
mailto:miekematheve@gmail.com
mailto:vandeweyer.carlo@telenet.be
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