
 
Aangezien deze vluchten de laatste van het seizoen zijn, heeft het bestuur het recht om het najaarscriterium vroegtijdig te stoppen indien er de 
week voordien geen 10 liefhebbers zijn of een minimum van 100 duiven. Het kampioenschap telt dan tot de laatst gespeelde vlucht. 

 & 

 

Duivenmaatschappij Sans Peur Herent 

Momignies 
Najaarcriterium 2016 

1 - 8 - 15 - 22 - 29 oktober 2016 
Inkorving vrijdag van 19u30 tot 21u 

Straal: 12 km (50°54'26.1" - 4°40'26.0") 

Uitslag per 2-tal 
 

Over de 5 weken 500 EURO te winnen.  

Met 1 (3ptn), 2 (2ptn) en 3de (1ptn) getekende:  

1e prijs aankoopbon t.w.v. 150 EUR + emmer allerlei 5kg 

2e prijs aankoopbon t.w.v. 75 EUR   + emmer allerlei 5kg 

3e prijs aankoopbon t.w.v. 50 EUR   + emmer allerlei 5kg 
 

De asduif over deze 5 weken wint een opleermand 
 

Per vlucht: 

 krijgt de liefhebber die het meeste duiven inkorft een eetbon t.w.v. 10 EUR 

te verbruiken op de eetdagen van Sans Peur Herent. 

 1ste
 serie van 1-2-3 en 4

de
 getekende wint 5 drankbonnen te verbruiken op de 

kampioenendag van Sans Peur Herent. 

 Eerste prijs wint een fles CAVA, de laatste prijs een fles witte wijn. 
 

(prijzen worden uitgereikt op zondag 6 november 2016 om 11u in het lokaal van Sans Peur Herent) 
 

Waarborg 1/10/16:  Mies 20 € - Poules 5€ - Series 1€    
     (kan wekelijks aangepast worden) 

 

 Om uw duiven te verwennen , moet u onze winkel 
kennen ! 

BOSMANS  Tuin en Dier 
Tervuursesteenweg 185 

3060 Bertem 
Tel : 016/ 48 92 52 

Maandag open van 13 tot 18u00. Van dinsdag tot vrijdag open tussen 9 en 12u 
en van 13 tot 18u00. Zaterdag van 9 tot 17 u doorlopend. 

 

Produkten en voeding van : Voeten, Versele Laga, Mariman, Van 
Robaeys, Fabri, colombine, Belgavet, Herbots, Giantel, Paloma, 

vainqueur, Natural, Jovati,… 
 

Verder ook allerlei Tuinbenodigdheden, vee- en paardenvoeders, hond-
, kat- , konijnenvoeding, enz 

 

 


