duivenmaatschappij woluwe center
[vluchtprogramma
leuvense steenweg 194
1932 st - st - woluwe

1

noyon
straal
lossing
kosten
spel

20201

n

14 km woluwe vanaf 505214.0 - 042723.0
zaterdag vlaams brabant sector l
kosten 0,90 € onkosten 1,50
woluwe
uitslag/vergezellen bauwens

portduiven
detail

toegestaan (zie vlaams brabant)
zie ommezijde

sermaises
straal
18 km woluwe vanaf 505214.0-042723.0
lossing
interprovinciaal (oost vlaanderen,antwerpen en vl. Brab sector l)
kosten
kosten 1,2 €
onkosten 1,50
samenspel
wol + beersel ^afzonderlijke en gezamelijke uitslag / vergezeller lathouwers
overkoepeling
pajot met gratis deelname en gratis uitslag
via e - mail
portduiven
detail

worden

niet

toegestaan

zie ommezijde

grote halve fond
kappelle o/d bos, beersel)

west/brabantse hafo ( met gooik,

straal
18 km
woluwe vanaf 505214.0-042723.0
lossing
provinciaal,interprovinciaal of nationaal
kosten
kosten volgens programma bu/ onkosten 1,50 €
samenspel w/br/hafo woluwe
afzonderlijke en gezamenlijke uitslag / vergezeller lathouwers
overkoepeling
provinciaal,interprovinciaal ot nationaal
portduiven
detail

worden

niet

toegestaan

zie ommezijde

{belangrijk voor iedereen

|

op alle vluchten uitliet programma is de lossing van oude en jonge duiven gezamenlijk
inkorving op vrijdag
tussen

voor noyon en sermaises

17.30 u en 19.00 u stipt

\e inkorving op donderdag (grote halve fond ) steeds tussen

19.30 u en 20.3

het binnenbrengen van de toestellen van
alle
vluchten tussen
17.00 u en 18.00 u
indien er een vlucht op een andere dag wordt gelost = informatie op website of pipa i.v.m. met
binnenbrengen toestellen.

alle

toestellen dienen worden binnengebracht,ook

wanneer er niet werd bestatigd. Uitslag per post = 0;90€ extra
bij problemen alain 0471/58 34 28
info bauwens 03/790 19 12 -13 -14-15 of
03/779 68 68 enwww duivenspel.be
info lathouwers
052/39 79 03
alleen hoklijstleden /liefhebbers die lidgeld bet. Komen in aanmerking voor de kampioenschappen wol. cente
alleen hoklijstleden /liefhebbers die lidgeld bet. Komen in aanmerking voor de kampioenschappen wol. cente

woluwe center vluchtprogramma 2020
noyon

woluwe

11-04-2020 ou/ya

sermaises

west brabantse hafo

woluwe + beersel

gooik,kappellen o/d bos,beersel, woluwe

18-04-2020 ou/ya
25-04-2020 ou/ya
02-05-2020 ou/ya
ou/ya
09-05-2020 ou/ya
ou/ya
16-05-2020 ou/ya
ou/ya
23-05-2020 ou/ya
30-05-2020 ou/ya
ou/ya
06-06-2020 ou/jo
ou/ya
13-06-2020 o u/j o
ou/ya
20-06-2020 ou/jo
ou/ya
27-06-2020 ou/jo
ou/ya
ou/ya/jo
04-07-2020 ou/jo
ou/ya/jo
11-07-2020 ou/jo
18-07-2020 ou/jo
ou/ya/jo
25-07-2020 ou/jo
ou/ya/jo
01-08-2020 ou/jo
08-08-2020 ou/jo
ou/jo
15-08-2020 ou/jo
ou/jo
22-08-2020 ou/jo
ou/jo
29-08-2020 ou/jo
ou/jo
05-09-2020 ou/jo
ou en ya samen en aparte uitslag voor ya

09-05-2020 blois
16-05-2020 vierzon
23-05-2020 bourges
30-05-2020 issoudun 1
06/06/2020chateauroux 1
13-06-2020|blois
20/06/2020argenton
27-06-2020 chateauroux 2
04-07-2020 gueret
11-07-2020 salbris
***
18-07-2020 blois
18-07-2020 la souterraine
25-07-2020 salbris
***
25/07/2020chateauroux 3
01-08-2020 bourges 2
08-08-2020 blois
15-08-2020 chateauroux 4
22-08-2020 argenton 2
29-08-2020 la souterraine 2
05-09-2020 chateauroux 5

b u
interpr bu
ou + ya
bu
kbdb
ou + ya
kbdb
bu
OW

ou + ya
awc
kbdb
ou + ya
bu
bu alleen jongen
kbdb
ou + ya
bu alleen voor jongen
kbdb
ou + ya
kbdb
ou + ya + jo
bu
ou/jo
kbdb
ou/ya + jo
OW
ou/ya + jo
kbdb
ou/ya + jo
kbdb
ou/ya + jo

ou + ya = 2 aparte uitslagen l voor ou + l voor ya
wol center geeft op 29/03/2020 en 05/04/2020 quiévrain, inkorven op zaterdag van
*** = onder voorbehoud
18.00 uur tot 19.30 uur. Dit is enkel lappers, dus geen wedstrijd op quiévrain
data van opleervluchten in de week volgen later (dinsdag of woensdag )
het bestuur wenst alle liefhebbers een prettig en succesvol duivenseizoen

ou/ya = l uitslag

Goedemiddag Jean,

Zoals-besproken geef ik je hierna de "9" verenigingen door welke Noyon op zaterdag qaan soel
" 6en aanta ' Veren ^ in ^ n in verbond zodat het sle'chts ?6<<
1. De Warande - Anderlecht (in verbond met Vlezenbeek)
2. De Jonge Zwaluw - Vlezenbeek (in verbond met Anderlecht)
3. De Snelle Duif - Sint Kwintens-Lennik
4. Recht voor Ieder - Gooik
5. Ware Vrienden Verre Drachten - Beersel
6. Woluwe Center - Sint-Stevens-Woluwé
7. Eendracht Halle - Halle (Verbond Halle-Lembeek)
8. De Zwarte Duif - Lembeek (Verbond Halle-Lembeek)
9. De Ware Vrienden - Halle (Verbond Halle-Lembeek)
Sportieve groeten,

