
DUIVENMAATSCHAPPIJ VERBROEDERING GREMBERGEN 
Grootzand 109 – GSM 0468/15.08.04  

 

Q U I E V R A I N OP 6 MEI 2018 
 

GEWAARBORGD voor OUDE en JAARLINGEN afzonderlijk 
 

Zetnummer: nr 6  

Bonserie 2 aang.: 4 € per serie:  25 - 20 - 15 - 15 - 10 verder 8 € gewaarb. tot de laatste prijs ! 

Serie 3 Aangeduid: inleg 4 € per serie: 15 - 12.5 verder 10 € 

Series aangeduid: tot 20, inleg 1,25 € per duif, prijs 10 € 
Series onaangeduid: tot 20, inleg 1,25 € per duif, prijs 10 € 

Rakende series: tot 20, inleg 1,25 € per duif, prijs 10 € 

 
Dagprijs: inleg 0.25 € per duif 18° prijs, indien deze duif er niet voor vliegt, dan gaat de ene helft naar de prijs 
ervoor en de andere helft naar de daaropvolgende prijs (bij onvoldoende prijzen, gaat de volledige dagprijs naar de 
laatste duif binnen prijs die er voor vliegt). 
Potprijs: inleg 0,50 € per duif met volgende verdeling: 

 De ene helft van de inleg: 3/6 voor de eerste duif, 2/6 voor de tweede duif en 1/6 voor de 
derde duif op de uitslag. 

 De ander helft van de inleg: 3/6 voor de laatste duif, 2/6 voor de voorlaatste duif en 1/6 
voor de derde laatste duif op de uitslag. 

Nummerstelsel     Series per 8-tal 

Nummer Inleg Bruto prijs  Tot Inleg per duif Bruto prijs 

1 0,25 0,50  10 0,50 4,00 

2 1,25 2,50  20 1,25 10,00 

3 2,50 6,25  30 2,25 18,00 

4 3,75 10,00  40 3,75 30,00 

5 6,25 17,50  50 6,25 50,00 

6 8,75 25,00   

 7 12,50 40,00  

Prijzen per 2-tal. 
Onkosten: 0,55 € per duif , Portduiven: 0,50 €, Uitslag 1.00 €, Constateurs: 0,35 € (eigen) en 0,70 € (lokaal),  
Dubbele: 0.25 € per duif.                                      Klachten tot woensdagavond op GSM 0473/34.29.92 (Freddy) 
Omtrek: Grembergen, Hamme, Moerzeke, Baasrode, Dendermonde, Zele, St-Gillis-Dendermonde en Appels. 
Inkorving: zaterdagavond van 19 u. tot 20.30 u.    Vergezeller: BAUWENS & Zoon, Stekene 
INTERprovinciale lossing om 8.00 u.  

Lossingsinformatie: NIEUW 

 Wie een PC/Internet heeft: zie website www.kbdb.be, dan naar TT info  
(bovenaan rechts blauwe vakje). 

 Wie géén Internet heeft: bel naar 02/896.54.54, druk 2 Middenlijn  
De liefhebber is verantwoordelijk voor het opvragen en het opvolgen van de lossingsinformatie. 

 
Onze uitslagen staan vermeld op de website www.dereisduif.be 
Lidkaart en inentingsattest “paramyxo” verplicht bij de inkorving, reglement KBDB van toepassing. 
Afhouding 7% op alle geldprijzen. 

 
OVERKOEPELING met ELVERSELE en TEMSE (Temsele):  

Gewaarborgd: Kleine Bon à 1€, prijzen van 3€ en “Verrassingsprijs” à 0.25€ per duif; 
Gewone bon à 1,25€ in prijzen van 5€. 
De verrassingsprijs wordt als volgt gewonnen: aantal duiven gedeeld door 4. Indien niet deelbaar door 4 wordt het 
aantal duiven afgerond naar boven tot het deelbaar is door 4. Indien de winnende liefhebber niet speelt voor de 
verrassingsprijs, gaat de prijs naar de eerstvolgende liefhebber die er wel voor speelt.  
Alle duiven worden gratis gedubbeld in deze overkoepeling. Uitslag op papier: 1€ (niet verplicht). 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
De Voorzitter,    De Secretaris,    De Schatbewaarder, 
Meert Luc    Segers Théo    Segers Freddy 

http://www.kbdb.be/

