Aardbeien-vlucht

Op zaterdag 25 mei vervliegen op Pont St Max we lekkere aardbeien.

1e prijs

4 doosjes

Middelste prijs

3 doosjes

Laatste prijs.

2 doosjes

Overduiven tellen niet mee. Maar 1 prijs per liefhebber.
Indien de prijswinnende liefhebber niet aanwezig is tijdens de uitreiking van de
taarten vervalt de prijs aan de eerst volgende prijs vliegende duif.

De Asperge-vlucht staat gepland voor 16 juni, de dag voor vaderdag! Details
volgen snel.

Raad de 2-jarige marathon duif.
In navolging van Raad de Jaarling organiseren we een competitie voor 2-jarige
marathon duiven op de 6 geplande overnachtvluchten. Ringnummer graag opgeven
bij Frank Nulle tot voor het inkorven van St. Vincent.

Tijdrace + BBQ op 17 augustus Reserveer deze datum
Net zo als vorig jaar organiseren we een wedvlucht buiten het officiële programma
om, en deze keer een tijdrace. De duiven worden, een voor een, om de 2 minuten
gelost op een nader te bepalen plaats. Afstand tot Breda zal ongeveer 50 km

bedragen. Er zal getracht worden om de duiven te laten arriveren na de vlucht van
Quievrain en voor de vlucht van Loris, die ook op deze datum gepland staan.
Inkorven is gelijktijdig met de wedvlucht Quievrain op 16 augustus. Afslaan
gelijktijdig met de vluchten van Quievrain en Loris. Hierna houden we een BBQ en
wordt de locatie van lossing, tijd van lossing per duif en de uitslag van de tijdrace
bekend gemaakt. Deelname is toegestaan voor zowel oude als jonge duiven met
maar 1 duif per lid. Kosten voor deelname aan de race, kosten en locatie van de
BBQ worden ter zijner tijd bekend gemaakt. Verdere info volgt dus.

Lier duiven.
Van de jonge duiven die op de duivenmarkt in Lier zijn gehaald verzoeken we de
eigenaren de ringnummers op te geven bij Cees van Wanrooij voor 14 juni. Er zal
voor deze duiven een mooie competitie worden georganiseerd.
De activiteitencommissie

