
38

Alle vluchtdagen (behalve kermisvluchten) komen in 
aanmerking, en dit van 5 April tot 21 SEPTEMBER 2020
De behaalde resultaten van uw vooraf gemelde duiven moeten 
voor 15 OKTOBER ’20 (poststempel telt als bewijs) worden 
gestuurd naar “DE GOUDEN RINGEN WAASLAND” p.a. 
Patrick Daelman, Eeckbergstraat 44A, 9170 St Gillis waas. Of 
mail degoudenringen@gmail.com, of vul uw formulier online 
in  op www.duivenliefhebber.be De 3 eerste in elke categorie 
ontvangen een prachtige prijs, welke zal worden uitgereikt op 
de Feestavond van de GOUDEN RINGEN (5 december ’20 in 
“Art Nouveau”). Bingo-competitie wordt gespeeld onder de 
reglementen van De Gouden Ringen Waasland.

Alle spelgerechtigde liefhebbers welke het Waasland bewonen en 
inkorven in Oost-Vlaanderen + Burcht en Zwijndrecht kunnen 
deelnemen voor:
- Quiévrain 	 	 	 	 	 	 max. 6 prijzen
- Noyon                          	 	 	 	 max. 5 prijzen  
- Halve fond (tot en met Orleans)	 	 	 max. 4 prijzen
- kl.Fond van Blois tot la Souterraine                 	 max. 3 prijzen
- Fond (Marathon) van Tulle tot St. Vincent         	 max. 2 prijzen
Klassement beste jaarduiven wordt opgemaakt adhv 1e max aantal 
prijzen 2e bij gelijkheid wordt coëfficiënt berekend. De uitslag wordt 
opgemaakt met het berekend coëfficiënt.

BINGO !
Is een bijkomende GRATIS competitie, waarin de liefhebber zichzelf kan testen. Meldt ons voor  
3 April 2020 (mail of post) welke uw beste jaarduiven worden in 2020 (2 duiven per categorie 
geboren in 2019). Elke liefhebber mag per categorie 2 duiven melden waarbij u voor 15 oktober 
uw beste van de 2 inzend.

Vergeet uw 
deelname 

niet!

OOK VOOR DEZE COMPETITIE TELLEN ALLE REGLEMENTEN VAN “DE GOUDEN RINGEN WAASLAND” 
U stuurt voor 3 April uw favorieten( 2 voor elke categorie ) in en u kan telkens de slechtste laten vallen als u de uitslag 

voor 15 oktober instuurt.

Naam:

Adres:

Postcode & Woonplaats:

Telefoon:

19
19

OOK VOOR DEZE COMPETITIE TELLEN ALLE REGLEMENTEN VAN “DE GOUDEN RINGEN WAASLAND” 
Deze strook insturen voor 3 April.

Naam:

Adres:

Postcode & Woonplaats:

Telefoon:

19
19

Denk aan uw sponsors, zij steunen uw sport!

1 deelnameformulier per categorie!

Categorie : 
                  .....................................

Categorie : 
                  .....................................

Deze strook bijhouden als uw geheugensteuntje

Opnieuw in 2020!  All-round Jonge duiven, te winnen met 2 snelheidsvluchten (Q of N), 2 Hafo vluchten en 
2 kleine fond vluchten naar keuze (Totaal 6 vluchten). 
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NIEUW !

USB connectie

Print Manager

Monitoring

BRICONweb

Grafische display
met iconenstructuur voor een uitgebreide info

via het monitoring gedeelte kunnen uw duiv-

en aangemeld worden naar de nieuwe aan-

meld server BRICONweb.com. Dit gebeurt 

automatisch en kan de telefonische aanmelding 

vervangen. (ook met gummi en/of vleugelmerk).

onderdeel van de Print Manager en laat de X-

treme toe om live alle gegevens naar de PC 

te sturen. Waaronder: aangesloten antennes, 

aantal geklokt, elke geklokte duif, alle ingekorfde 

vluchten en u kan zelf kiezen wat u te zien krijgt.

gratis bijgeleverd programma om te printen 

en vluchtgegevens op de PC te bewaren

voor de PC verbinding

heeft geen extra voeding nodig.


