
Beste sportvrienden, 

Het programma van NIC Zetten ziet er als volgt uit:     over de 7 ZLU vluchten                      

1. Gratis prijzen :   1e prijs 25,00 euro plus bos bloemen. 

                             2e prijs een zak voer 

                             3e prijs een rollade in doosje . 

                             10e prijs emmer multi mix. 

                             15e prijs winterpakket => drie rookworsten  

                             Poedelprijs  1 worst  

Een liefhebber kan per vlucht slechts 1 gratis prijs winnen. 

2. Europoule : 5,00 euro inleg per duif voor eerste en of tweede getekende. 

Gaat af in 50%, 30% en 20%. 

3. Aandachtspunten: Het geslacht van de duif (doffer of duivin) moet goed 

in het systeem staan. 

4. Dubbeling duivinnen is vervallen. 

5. Inkorven (tenzij anders aangegeven op onze website) van 19.00 tot 20.00 

uur en Barcelona tussen 18.00 en 20.00 uur. 

6. Laadploegen: 

Pau –> Edwin Hendriks en Bernhard van de Horst 

Agen-Bordeaux –> Wim Gerritsen en Jos Rothuis 

Barcelona –> Jan Janssen, Mario van de Vorst en Theo Burgers 

Marseille –> Eef van Aalten en Piet Eeuwes 

Narbonne – Roel Bekers en Bas Weijers 

St Vincent ZLU –> Mees van Ginkel en Cor Drost 

Perpignan –> Ton en John Willems 

Indien nodig zorgen de laders zelf tijdig voor een vervanger en dienen dit 

te melden bij Erwin van de Bovenkamp: 06-13366071  

7.  Melden via de website van P.V. de Lingebode.  

8.  Kampioenschappen : 3 OA en 3 AGW over zes van de zeven vluchten. 

9.  Beste ZLU duif over alle vluchten. 

10. Feestmiddag op zaterdag 28 september tussen 15.00 uur en ca 20.00 

uur bij de Lingebode. 

 Extra: per vlucht wordt er een snackpakket onder de inkorvers verloot. 

 Je moet dan wel aanwezig zijn op de feestmiddag 



11. Bonnenverkoop (intern) van geschonken bonnen door vluchtwinnaars 

en kampioenen 

 en bewezen sterke liefhebbers. 

12. Afrekenen in principe giraal en niet meer contant. 

 

 

De NIC Zetten ZLU commissie. 

 

 

 


