
1. Internationale Bony kampioenschappen ( fondclub Midden-Limburg – 

Nederland ) 
Inleg : 30 Euro  

 Bony SGR Cup :  

Pau ( 1
e
 , 2

e
 getekenden ), Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne oude en Perpignan 

( 1
e
 …5

e
 getekenden ) 

Maximaal 27 prijzen .  

 Bony Omega 3 Cup :  

Barcelona, Marseille en Perpignan ( 1ste ... 3de getekenden ) 

Maximaal 9 prijzen . 

Prijsverdeling per kampioenschap : 

 1
e
 prijs : 500 Euro 

 2
e
 prijs : 300 Euro  

 3
e
 prijs : 200 Euro 

 4
e
 prijs : 100 Euro 

 5
e
 prijs : 100 Euro 

Prijzengeld is gegarandeerd.  

U hoeft geen uitslagen in te sturen. Deze worden door de organisatie berekend. 

 

 Internationale Bony Barcelona Cup : 

      Op Barcelona internationaal met uw eerste getekende en één van de eerste vijf 

getekenden. 

      ( geen twee maal de eerste getekende! ) 

Inleg is 20 euro 

Prijzengeld : 500-300-200-100-100euro gegarandeerd 

Uitslagen worden door de organisatie berekend. 

 

 Bony Barcelona Champions League : 

      Op Barcelona internationaal met onbeperkt aantal ingeschreven duiven. 

De poulebrief is altijd bepalend voor de duiven die meedoen aan de BBCL. 

In het geval U met 30 duiven deelneemt aan Barcelona en hiervan 6 duiven intekent voor 

deelname aan de BBCL, betekent dit dat de eerst 6 ingezette duiven volgens de internationale 

poulebrief voor klassering in aanmerking komen. De 7
de

 tot en met de 30
ste

  getekende komen 

NIET voor klassering in aanmerking! 

Elke deelnemer kan meerdere geldprijzen winnen. 

Van de totale inleg wordt 25% gereserveerd voor onkosten. Het resterende bedrag wordt 

volledig uitgespeeld en wel in volgende verdeling: 20%-15%-10%-9%-8%-7%-6%-5%-4%-

3%-2% en 11 maal 1%. In totaal zijn er 22 geldprijzen te winnen. 

Inschrijving en betaling uiterlijk tot 30 juni 2016 ( dag vőőr lossing ) 

U hoeft geen gewonnen prijzen in te sturen. De uitslag wordt berekend door de organisatie en 

zal worden gepubliceerd op de website van Fondclub Midden-Limburg, www.fondclub.net 

Gelieve volgende gegevens te vermelden bij inschrijving : 

- Aantal ingeschreven duiven 

- Uw naam, adres, bankrekeningnr. Iban en Bic-code.  

 

    

  

Inleg is 5 euro per ingeschreven duif. 

  



 

      

        

         

 

      

 

2. West Europese Super Marathon ( Z.L.U. – Nederland  )  
Wordt verspeeld met de 1ste  of 2de getekende over Pau, Barcelona, St Vincent en Perpignan.  

Maximum 4 en 8 prijzen 

Inleg bedraagt 13 Euro. 

Prijzengeld : 

500 euro-300 euro-200 euro-100 euro-verder prijzen van 50 euro tot rest.  

  

Kostprijs tijdschrift Periodiek : 15 euro ( vrijblijvend te abonneren ) = Alle info  

UITSLAGEN IN TE STUREN NAAR DE ORGANISATIE VOOR 15 OKTOBER 
Piet Franssen, Huls 85, 6369 EV Simpelveld, Nederland  

 

Om deel te nemen aan deze kampioenschappen :  

 
Gelieve het inleggeld over te schrijven, ten laatste op de inkorving van Pau ( met uitzondering 

voor de Bony Barcelona Champions League ), met vermelding van uw naam en adres ( e-

mailadres )  op  

Rekeningnr. BE61 7805 3155 0717 

Luc Van Coppenolle , Landegemstraat 33    9750 Zingem  

Tel. 09/3845347 

 

Indien mogelijk gelieve uw inschrijving te bevestigen via mail of telefoon . 

E mail : lucvancoppenolle@telenet.be 

 

 

 


