
                                                 KAMPIOENSCHAP EURO DIAMOND PIGEON 

 

Beste duivenvrienden, 

 

Met de vlucht van Pau,22 juni aanstaande,begint ons jaarlijks kampioenschap,te winnen op één van de 

5 internationale vluchten : 

Pau- Barcelona – Sint Vincent  - Marseille – Perpignan en telkens te winnen met de 1
e
 afgegeven duif. 

Enkel de internationale uitslag telt. 

Er zullen dus 5 topwinnaars zijn waarvan die,met de kleinste coefficient,de algemeen winnaar wordt.Je 

hoeft dus niet alle vluchten te spelen! Eén topduif volstaat! 

 

Een pleiade aan kampioenen zijn reeds voorgegaan en voor deze 19
e
 editie hoopt het bestuur van EDP dat U 

de volgende winnaar bent,die wij dan met de nodige luister in de bloemetjes kunnen zetten,midden maart 2019, 

ter gelegenheid van ons jaarlijks kampioenenfeest in ‘Hotel-Restaurant Lodewijk van Male’,te Brugge. 

 

Inschrijven is eenvoudig en goedkoop;10€ voor 2018 ofwel 50€ voor een meerjarenlidkaart 2018-2022 en wel  

op volgende wijze : 

° ofwel schrijf je in door contact te nemen met onze medewerkers : 

   Voor Belgie   - Dhr. Hubert Depoorter,Oedelemsesteenweg 28 te 8730 Beernem (tel. 050 78 97 27) 

- Dhr. Lucien Raquet,Herenstraat 18 te 3830 Wellen (tel. 011 31 59 67) 

- Mevr. R. Schauwers,Heuvelstraat 42 te 1730 Asse (tel. 02 45 25 129) 

- Mevr. Noella Secelle,Petendonkstraat 4 te 9850 Merendree (tel. 09 37 17 582) 

- Mevr. Christine De Smet,Pontstraat 35 te 9820 Bottelare (tel. 09 36 28 560) 

- Dhr. Willy Nuel,Boscouterstraat 71 te 9420 Erpe-Mere (tel. 053 80 24 59) 

                              

                

       Voor Nederland : Dhr. J.Jp. Nollet,Calantstraat 18 te 4571BB Axel (tel. 0115 56 18 97) 

 

   ° ofwel schrijf je rechtstreeks in : Euro Diamond Pigeon,Ten Boomgaarde 8, 8210 Zedelgem 

                                                         Rekeningnummer  IBAN BE75 3800 1081 3551 

                                                                                        BIC   BBRUBEBB 

 

   ° gebeurlijk in Jullie inkorvingslokaal,alwaar inschrijvingskaarten voorhanden zijn,of via mail naar 

      luc.gevaert4@telenet.be 

 

Gelieve bij inschrijving duidelijk Uw naam,waaronder U speelt en Uw adres door te geven. 

 

Uw lidkaart is geldig vanaf de valutadatum van betaling en geldt dus voor de vluchten,waarvan de lossing nog 

niet heeft plaatsgevonden.Voor Pau dringt de tijd dus wel. 

 

Hopelijk wordt jij,in maart 2019 gehuldigd ,n.a.v. ons jaarlijks kampioenenfeest. 

 

 

Met sportieve groeten, 

 

Jacques de Taeye 

Persverantwoordelijke EDP 


