
Ochtendlossingen in NIC P.V. de Lingebode te Zetten . 

Beste sportvrienden, 

Wat hebben wij voor u op het programma 2018 staan: 

1. De  eerste en tweede getekende per vlucht blijft. Inleg per duif € 5,00 verdeling van de prijzen 
50% ; 30% en 20%.  Je kunt dus maximaal als liefhebber twee prijzen verdienen. (met de eerste 
en/of tweede getekende). We verwachten hierdoor behoorlijke prijzen.  Opgeven voor deelname 
direct bij het inkorven en afrekenen op de gebruikelijke wijze. 

2. Na het lichten van de klokken wordt er op basis van de uitslag een foto gemaakt van de nummers 
een, twee en drie + uitreiken van een diploma. 

3. Overzicht gratis prijzen per vlucht: 

 1e plaats  bos bloemen en € 25,00 

 2e plaats  zak voer 

 3e plaats  rollade 

 10e plaats  emmer multimix 

 20e plaats  winterpakket (3 rookworsten) 

 Laatste liefhebber bus conditiepoeder 

 Laatste prijsduif worst 

één prijs per liefhebber; alle prijzen worden op de feestmiddag uitgereikt. 

4. Liefhebber is zelf verantwoordelijk voor het juiste geslacht van de duif in het systeem; tevens is 
de uitdraai van het electronisch systeem bepalend voor de volgorde op de ZLU-lijst. 

5. Inkorven alle vluchten van 19.00 uur – 20.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

6. Laden van de duiven, dit doen we aan de hand van een laadschema: 

 Pau  Eef van Aalten   Piet Eeuwes 

 Bordeaux Jaap Dirksen  Piet Westerlaken 

 Barcelona Henk van der Wielen Gerry Gesthuizen Ad van Heijst 

 St. Vincent Bernard v.d. Horst Edwin Hendriks 

 Marseille Mees van Ginkel Cor Drost 

 Narbonne Ton Willems  John Willems  Bas Weijers 

 Perpignan Jos Rothuis  Wim Gerritsen  Rico van Dam 

Stel dat u niet kunt, zorgt u zelf voor een vervanger! 

 

 

 



 

7. Melden: via website Lingebode:  www.delingebode.nl 

 Alleen voor de liefhebbers welke niet in het bezit van zijn van internet, kan er telefonisch 
 gemeld worden. Meldinstructies krijg je tijdens het inkorven. 
  Alle duiven dienen tijdig (volgens zlu voorschrift) gemeld te worden.  
 

8.   Kampioenen: 3 onaangewezen en 3 aangewezen kampioenen   6/7 vluchten tellen. 
      Tevens ook de beste ZLU duif NIC Zetten, duif met de meeste punten over alle vluchten. 
 
9. Feestmiddag op 29 september 2018, tussen 14.00 en circa 20.00 uur met warm en koud buffet 

zowel voor de deelnemers van de middaglossingen en de ochtendlossingen ZLU. Hierbij worden 
ook de prijzen uitgereikt en de kampioenen gehuldigd.  

10.  Voor of tijdens de 1e inkorving dient er een kopie van de entlijst ingeleverd te worden. 
 

11. Kosten liefhebber, u betaalt per vlucht € 6,00 aan kosten, dit is € 3,50 vaste kosten voor het 
inkorfcentrum en € 2,50 voor bovengenoemde prijzen en kampioenschappen. 

12.  Afrekenen van vrachtgelden dient per vlucht te gebeuren en kan uitsluitend giraal plaatsvinden. 
 Rekeningnummer: NL41 INGB 0001 2120 73 t.n.v. P.V. Lingebode Zetten 

 
 

Graag tot ziens in ons lokaal op de inkorvingen van de ZLU vluchten.          

Namens ZLU commissie.   

 

 

 

http://www.delingebode.nl/

