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Zuid-Holland Opgelet !!  Het gaat weer gebeuren. 

 
Elke zaterdag in de maand maart worden de jonge duiven weer verkocht met die speciale 

“Gouden Ring” die het u mogelijk maakt mee te doen aan de Grootste Prijzenpot van 

Nederland. 

Want waar vindt u nog een evenement waar € 30.000, = aan prijzengeld wordt verspeeld ? 

Dat kan wel gewonnen worden in de Dutch  Golden  Classic  2016. 
 

Gewoon door één of meerdere jonge duiven te kopen (max. 5) van topliefhebbers uit heel 

Nederland en België, ja zelfs uit Groot Brittanië komen er jonge duiven. Die mogelijkheid 

wordt u geboden op elke zaterdag in maart want dan worden deze speciale jonge duiven 

verkocht in de zaal van de DC & VB te Dordrecht. Aanvang verkoop 14 uur. 

Adres;  Weeskinderendijk beneden 

Kwekers; U wordt verzocht uw duiven aan te leveren zaterdags tussen 11 en 13 uur. 

      Mocht u op een ander tijdstip willen leveren neem dan even contact op

      met Peter van Sintmaartensdijk 06-50503027 of Wim Vos 06-51258884. 

� Gelijktijdig met de duiven MOET ook de stamkaart worden afgegeven en     

de ringen betaald zijn !. 

Kopers;   De gekochte duiven moeten worden gespeeld door een liefhebber die 

speelt in één van de volgende samenspelen; Drechtsteden, Mid Hol.Oost, 

Hoeksche Waard, Zuid-Holland Oost en dit jaar uitgebreid met Gouwe en 

IJssel. 

Wilt u weten hoe het precies werkt ? Ga dan naar de website www.clubm-e-d.nl en daar leest 

u alle details over de voorwaarden, de prijsverdeling enz. 

 

VLUCHTSCHEMA 2016 

30 juli   Morlincourt  Dit is de finalevlucht met 30 prijzen + duifkampioenschap 

06 aug. Nanteuil   10 prijzen en telt voor het duifkampioenschap 

08 aug. St Just Cimetiere 10 prijzen en telt voor het duifkampioenschap 

15 aug. Pont st Maxence 10 prijzen en telt voor het duifkampioenschap 

 

We gaan elkaar dus zien in Dordrecht op zaterdag 5 maart, 12 maart, 19 maart of 26 maart. 

Een geweldig aanbod van klasseduifjes op één van deze zaterdagen en vanaf 14 uur worden 

ze verkocht en kunt u zich verheugen op de Golden Classic 2016. 

U bent er toch ook  


