
Fondclub Zuid-Nederland ( gouden ringen) 
Organiseert 

Orleans jonge duiven 16 september 
 

NIEUWE INSTRUCTIES VOOR ORLEANS! 
i.v.m misverstanden op Limoges 

 
Een concours over de drie afdelingen - gezamenlijke lossing  

Deelname is alleen mogelijk voor leden van de afdelingen in het werkgebied van de fondclub,  
Zeeland’96, Brabant 2000 en Oost-Brabant. 

Inmanden 
Orleans – vluchtcode J37 – donderdag 14 september in de lokalen waar de afdelingen ophalen.  
 

Alle duiven gratis in concours. 
 

LET OP! Als u mee wilt doen aan de gratis prijzen moet u niveau 9 invullen. 
Alleen als u niveau 9 invult is ook de uitslag verplicht – uitslag kost € 2,00. ( wordt per post 
thuisgestuurd) 
 
Poulen kan alleen op Niveau 9 ( Nationale poulen niveau) 
Afgaan poulen (mits voltekend) 
1 t/m 11 normaal. 12 hwh prijzen van € 100,-- 13 en 14 af ineens 100%  15 t/m/ 17 series 
18 HP A  – gaat af in € 100,--    19 HP B  – gaat af in  € 200,-- 
20 HP C gaat af in € 250 – 100 – 50     21 HP D gaat af in € 500 – 250 – 100 – 50 
 
Te winnen met de Goudenringen, de normale goudenringenprijzen zoals gepubliceerd. 
Dit voor alle deelnemers. Hiervoor hoeft u geen niveau 9 in te vullen. 
Een verrassingsprijs voor de snelste duif van het concours geschonken door v. Wanrooij 
Een verrassingsprijs voor de tweede en derde van het concours. 
Trofee voor de drie afdelingswinnaars geschonken door sportblad De Duif. 
 

Onderstaande gratis te vervliegen prijzen zijn alléén te winnen als u niveau 9 invult. 
Gouden ringen 
Afdeling Zeeland ’96 niveau 9 Brabant 2000 niveau 9  Oost-Brabant niveau 9 
Extra 16 prijzen van  €   25,-- Extra 16 prijzen van  €   25,-- Extra 16 prijzen van  €   25,-- 
 
Een gratis prijs voor de snelste eerste getekende per afdeling – tablet – op niveau 9. 
Een gratis prijs voor de snelste serie 2 met eerste en tweede getekende – tablet – op niveau 9. 
Een gratis prijs voor de snelste serie 3 met eerste, tweede en derde getekende – tablet – op niveau 9. 
 
Insturen D*UDP bestanden direct na inmanden naar compuclub. 
Insturen W*UDP bestanden direct na lichten naar compuclub. 
 
Mededelingen. 
Deze vlucht telt mee voor de kampioenschappen van FZN zoals reeds gepubliceerd is. 
Verder komt de uitslag te staan op de websites van: Compuclub – www.compuclub.nl, Afdeling 1   – 
www.zeeland96.nl, Afdeling 2   – www.brabant2000.nl, Afdeling 3   – www.afdeling3.nl 
 
De prijzen worden uitgereikt op de feestavond/kampioenendag van fondclub Zuid-Nederland op 

zaterdag 24 februari 2018. 
 
Voor deze vlucht gelden de normale NPO reglementen. 


