
Het aantal vermeldingen binnen de 25 eerst geklasseerden voor alle categorieën 

(geen asduiven) in de kampioenschappen NOYON worden opgeteld.

De liefhebber met  het meeste aantal vermeldingen is all round kampioen SNELHEID.

Bij gelijkheid van het aantal vermeldingen, worden de behaalde plaatsen in de 

verschillende rangschikkingen samengeteld. Het kleinste aantal is de winnaar.

1. VAN OPDENBOSCH BENNY 11 rangschikkingen 23 ptn

opv. Sichin Patrick 11 rangschikkingen 45 ptn

opv. Uyttendaele Jozef 11 rangschikkingen 54 ptn

Het aantal vermeldingen binnen de 25 eerst geklasseerden voor alle categorieën 

(geen asduiven) in de kampioenschappen HALVE FOND worden opgeteld.

De liefhebber met  het meeste aantal vermeldingen is all round kampioen HALVE FOND.

Bij gelijkheid van het aantal vermeldingen, worden de behaalde plaatsen in de 

verschillende rangschikkingen samengeteld. Het kleinste aantal is de winnaar.

1. VAN IMPE BART - Schellebelle 11 rangschikkingen 28 ptn

opv. François Willy - Serskamp 11 rangschikkingen 46 ptn

opv. De Waele Willy 11 rangschikkingen 74 ptn

Het aantal vermeldingen binnen de 25 eerst geklasseerden voor alle categorieën 

(geen asduiven) in de kampioenschappen ZWARE HALVE FOND worden opgeteld.

De liefhebber met  het meeste aantal vermeldingen is all round kampioen ZWARE HALVE FOND.

Bij gelijkheid van het aantal vermeldingen, worden de behaalde plaatsen in de 

verschillende rangschikkingen samengeteld. Het kleinste aantal is de winnaar.

1. BRANTEGEM-DE NOOZE 8 rangschikkingen 18 ptn

opv. François Willy - Serskamp 8 rangschikkingen 19 ptn

opv. Van Impe Bart 8 rangschikkingen 33 ptn

Het aantal vermeldingen binnen de 25 eerst geklasseerden voor alle categorieën 

(geen asduiven) in de kampioenschappen FOND & ZWARE FOND worden opgeteld.

De liefhebber met  het meeste aantal vermeldingen is all round kampioen  FOND & ZWARE FOND.

Bij gelijkheid van het aantal vermeldingen, worden de behaalde plaatsen in de 

verschillende rangschikkingen samengeteld. Het kleinste aantal is de winnaar.

1. HOK SLOTS DAISY 11 rangschikkingen 73 ptn

opv. Van Gijseghem & Zoon 11 rangschikkingen 80 ptn

opv. Van Hoorenbeeck Louis 11 rangschikkingen 86 ptn

Proficiat aan de ALL ROUND KAMPIOENEN 2017 L.V.A.

De winnaars ontvangen een mooie geschenkenmand tijdens de kampioenenviering.

Kampioenenviering voorzien op zaterdag 9 december 20176 in ons lokaal.

                                    ALL ROUND KAMPIOEN HALVE FOND L.V.A. 2017

                        ALL ROUND KAMPIOEN ZWARE HALVE FOND L.V.A. 2017

                        ALL ROUND KAMPIOEN FOND & ZWARE FOND L.V.A. 2017

                                        ALL ROUND KAMPIOEN SNELHEID L.V.A. 2017








