
 
1995-2022 27 jaar Limburgse duivenvluchten steunen 

Kom op tegen kanker 
Secr : Jean Hulshagen Klaproosstr.7 3560 Lummen tel:  0476/211849  

e-mail: DWLduif@telenet.be 

Beste medewerkers, 

U wenst in 2022 de actie Kom op tegen kanker te steunen door deel te nemen aan de 

wedstrijdvlucht, die dit jaar vanuit SOURDUN wordt gespeeld. 

Inkorving op donderdag 4 augustus 
Lossing op zaterdag 6 augustus 2022 , maximum 25 duiven per mand 

coördinaten Sourdun  
+483219.0 +032105.0 

centraal punt 310000 m 

 
Ophaal duiven uit West en Zuidoost door EMT uit Borgloon en Midden en Oost 
door de LVD. In zuidoost worden er manden geleverd door EMT op 2 of 3 
augustus na afspraak indien nodig mocht zijn. 
Wat meegeven aan de vrachtwagen op 4 augustus? 
Een kopie van de provinciale poelbrieven en inkorvingslijsten zijn nodig om na te 
gaan wie de gratis prijzen wint samen met de spiegellijst aub. 
De  bons Jans 2022 in een afzonderlijke omslag met naam maatschappij, samen per 
liefhebber in omslag. Alleen goed ingevulde bons komen in aanmerking. 
Een verzendingsborderel dat u ook anders gebruikt, er is geen speciaal blad meer. 
 
U geeft de poelbrieven en bestatigingen zo snel als mogelijk door via mail: 

e-mail : alfons.vanhoudt@skynet.be GSM : 0499 432366, voor vragen bel de 

rangschikker aub. 
Er worden geen gedrukte uitslagen verzonden, iedere maatschappij krijgt via mail 
een PDF met de uitslagen. U kan zelf de uitslagen doorsturen via mail naar uw 
liefhebbers of afdrukken en uw liefhebbers bezorgen, kosten kan u zelf 
aanrekenen voor deze afdrukken.  
KIJK AUB NA OF DE LIEFHEBBER OP DE PROVINCIALE POELBRIEF EEN B HEEFT GEZET 
VOOR DIE DUIVEN DIE VLIEGEN VOOR DE 1000 € OF ANDERE GRATIS PRIJZEN. 

De rangschikkers wordt gevraagd om zo snel als mogelijk na thuiskomst de 
bestatigingen door te sturen naar hetzelfde mailadres. 

BE47 7351 1514 8280 IBAN KREDBEBB 
KOTK2022 

Storting binnen de 3 dagen na inkorving het gezet geld, het portgeld aan 1.00 € per 
duif en 2 € per liefhebber (eenmalig)die heeft ingekorfd samen met het totale 
inzetgeld (de 2 € gaat integraal naar kom op tegen kanker). Geen portduiven 
toegestaan. Oude en jaarse vliegen samen in de hoofdwedstrijd, dubbeling voor 
de jaarduiven en dubbeling oude duiven is mogelijk, dus 4 reeksen 
oude+jaarse/oude/jaarse/jonge 
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