
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans Peur Herent 

Momignies 
 

24 - 31  juli & 7 - (*)14 augustus 
Straal 9km(kerk herent) 

  

Inkorving: dinsdagavond van 19u30 tot 21u00 
 

Lossing: vanaf 8u00 

 
Elke week te winnen bij de jonge duiven: 

  

• Fles Cava voor de eerste prijs  

• Fles wijn voor de laatste prijs 

• 10e, 20e, 30e, 40e prijs: naturaprijs 
 

Over de 4 weken zijn er met de eerste 3 getekende 3 punten te verdienen per 

week(uitslag jongen), uitzonderlijk op 14/08 kunnen er slechts 2 punten 

verdiend worden met 1
ste
 en 2

de
 getekende(oude en jongen samen) op de 

chronovlucht uit Fleurus. De vlucht uit Momignies van 14/08 telt niet mee voor 

het kampioenschap. De eindwinnaar over de 4 weken wint een naturaprijs ter 

waarde van 50€, de tweede €30 en derde €20. 

 

De winnaar van de asduif over alle jeugdige dagen 2013 mag in 2014 op elke 

Momignies vlucht ingericht door Sans Peur Herent gratis 2 duiven inkorven. 

De prijzen zullen uitgereikt worden vrijdagavond 29 augustus om 21u00. 
 

Elke week wordt na de inkorving tussen de aanwezige liefhebbers 

 1 bak bier
2
 verloot! 

                                                
(*) Op woensdag 14/08 telt enkel de Chronovlucht mee voor de prijzen en kampioenschappen van de jeugdige 

dagen, voor  info en wijzigingen raadpleeg de affiche van de chronovlucht.  Die dag zal er ook een vlucht uit 

Momignies worden ingericht maar deze komt niet in aanmerking voor gratis prijzen en kampioenschappen. 
2
 Elke liefhebber kan éénmaal deze prijs winnen, Sans Peur behoud het wekelijkse beslissingsrecht over de 

waarde en invulling van deze natura prijs.  



 

 

„Chronovlucht“ 
Sans Peur Herent 

Woensdag 14 augustus 2013 

Straal: 25 Km(beperkt tot vlaams-brabant 50°54’25,5”- 04°40’24,2”) 

Inkorving:   Dinsdagavond 13 augustus van 19u30 tot 21u00 

Lossing:  Uit Fleurus vanaf 9u00 tot … (1 duif/minuut - afhankelijk van de 

weersomstandigheden en het aantal duiven, informatie zal geplaatst worden op 

www.sanspeurherent.be of telefonisch op 0472/515319) 

Concreet:  Deze chronovlucht wordt verspeeld vanuit Fleurus.  Per liefhebber mogen MAX. 2 

duiven deelnemen.  De jonge en oude duiven worden op 1 uitslag geklasseerd die 

per 2-tal verspeeld zal worden.  De inleg per duif bedraagt 1 euro, deze inleg zal 

onder de vorm van een Mies ter waarde van 1 euro volledig terug verspeeld 

worden op de uitslag. We maken voor deze chronovlucht gebruik van 

onderstaande poulebrief. 

Waarborg:  Mies 20 EUR - Poule 10 EUR  -  AS 2 EUR 

Gratis prijzen: Zie affiche Jeugdige Dagen 2013 
        Datum             

Naam            Vlucht             

Adres            Coord.             

               Lic.KBDB           

               

 M P SP  OAS AS  RAK.S AO EP SL SPK aantal  kost   totaal 

 2 5 10 10 10 10 10 10 1 1/2+1/4+1/4         

0,20                      x 0,20 =  

0,30                      x 0,50 =  

0,50  *                 x 1,00 =  

1,00                   x 2,00 =  

2,00                  x 4,00 =  

3.00               x 7,00 =  

5,00                   12,00 =  

10,00        OUDE EN JONGE DUIVEN    22,00 =  

20,00               42,00 =  

         Tot. inleg          

         *Onkosten   Mies 0,50 eur    

           Totaal     

 


