NIEUW IN 2019

SAMENSPEL NOYON WAASLAND
Beste liefhebbers,
Het Noyonverbond Waasland en het Verbond Waasland Oost vormen een 2019 een nieuw samenspel
vanuit Noyon; en zal terug te vinden zijn onder de naam “SAMENSPEL NOYON WAASLAND”.
Vanaf midden april 2019 zal er wekelijks een uitslag gemaakt worden voor de wedstrijdvlucht vanuit
Noyon voor de verschillende categoriën oude-jaarse-jonge duiven. Voor deze nieuwe uitslag dienen er
geen kosten betaald te worden, deze wordt gratis ter beschikking gesteld voor de duivenliefhebbers.
Deze overkoepelende uitslag voor alle categoriën zal gepubliceerd worden op de website
www.dereisduif.be.
Deze uitslag, Samenspel Noyon Waasland, is steeds de hoofduitslag, wat impliceert dat de duiven hier
eerst ingetekend moeten worden en dat de reiskosten voor de vlucht op deze uitslag zullen worden
ingegeven. Daarna volgt een kostenloze dubbeling per verbond.
Duiven die ingekorfd worden in de inkorflokalen van Sint-Gillis-Waas, De Klinge, Nieuwkerken, Zele,
Elversele, Stekene, Kieldrecht, Sinaai of Sint-Niklaas zullen gedubbeld worden in het Noyonverbond
Waasland en kunnen dan in dit verbond gepoeld worden.
Duiven die ingekorfd zullen worden in de inkorflokalen van Haasdonk, Melsele, Beveren, Zwijndrecht,
Temse-Velle zullen gedubbeld worden in het verbond Waasland Oost en kunnen dan in dit verbond
gepoeld worden.
Voor het Samenspel Noyon Waasland is er een vrije poelage voorzien, geen waarborg.
Deze overkoepelende uitslag kan gebruikt kunnen worden voor het insturen van kandidaturen voor
diverse competities & kampioenschappen; oa Gouden Ringen Waasland, provinciale kampioenschappen
KBDB Oost-Vlaanderen, nationale kampioenschappen KBDB.
De liefhebber dient wel zelf persoonlijk voor een geprinte uitslag te zorgen. In elk inkorvingslokaal zal
één uitslag ter beschikking zijn voor inzage voor alle leden.
Let wel : deze overkoepeling heeft wel een beperking dat een liefhebber zijn prijsduiven voor Noyon
maar in één Noyonverbond kan inkorven, ofwel inkorven in één van de inkorflokalen van Noyonverbond
Waasland ofwel inkorven in één van de inkorflokalen van Noyon Waasland Oost.
Wij wensen jullie veel succes in 2019 en hopen dat deze overkoepelende uitslag iets positiefs voor jullie
kan betekenen.
Namens, Noyonverbond Waasland & Noyon Waasland Oost.

