K.B.D.B.
Afdeling OOST-VLAANDEREN
========================

68e PROVINCIALE KAMPIOENENDAG
AFDELING OOST-VLAANDEREN
SALONS MANTOVANI–OUDENAARDE - 8 FEBRUARI 2014
Op de 68e Provinciale Kampioenendag op zaterdag 8 februari 2014 in de Salons Mantovani
te Oudenaarde, zal vanaf 17u30 een warm diner aangeboden worden tegen de zeer
democratische prijs van 25,00 € (drank niet inbegrepen)
Opgelet !!! de gerangschikten in de Provinciale Kampioenschappen kunnen voor
slechts 20,00 € deelnemen aan het diner, doch dienen vooraf in te schrijven !
De betreffende kaarten die toegang geven tot het buffet zullen na inschrijving en betaling
toegestuurd worden.
Het diner wordt verzorgd door Salons Mantovani
Diner bestaande uit :

Het beste van de rivierbaars op een fluweel van waterkerssaus
Rostbeef met pepersaus en aardappelgratin
Appelgebak met crumble
Inschrijvingen voor dit diner dienen te gebeuren vóór 15/01/14 bij de K.B.D.B. Afdeling
Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle tel.: 02/791.67.41 – fax :
02/791.67.42 of
door onderstaand formulier behoorlijk ingevuld en ondertekend terug te zenden naar
K.B.D.B.-Afdeling Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle + het
verschuldigde bedrag vóór 15/01/14 te storten op rekeningnr. BE05 9793 5272 8175 van de
K.B.D.B.- Kampioenendag – Oost-Vlaanderen.
==================================================================
Terug te sturen vóór 15/01/14 - uiterste datum!!! - vooraf inschrijven verplicht !!!
Ondergetekende, .........................................................................................................................
Volledig adres, ............................................................................................................................
wenst op 8 februari 2014 deel te nemen aan het diner in de Salons Mantovani te Oudenaarde
met .......... (aantal) personen. Hij stort heden op rekeningnr. BE05 9793 5272 8175 van de
Kampioenendag Oost-Vlaanderen, de som van .......................... €
datum ....................

handtekening,

68e PROVINCIALE KAMPIOENENDAG
AFDELING OOST-VLAANDEREN
SALONS MANTOVANI OUDENAARDE
8 FEBRUARI 2014

PROGRAMMA
16u45 :

opening der deuren van de zaal waar het buffet wordt geserveerd

17u30 :

Diner verzorgd door Salons Mantovani

tijdens het diner
- huldiging laureaten 2013 Oost-Vlaamse kampioenschappen – beginnelingen en
Oost-Vlaamse Jeugdclub
- huldiging laureaten 2013 Oost-Vlaamse kampioenschappen
 fond oude : 4e t/m 12e prijs
 halve fond oude : 4e t/m 12e prijs
 snelheid oude : 4e t/m 12e prijs
 fond jonge : 4e t/m 12e prijs
 halve-fond jonge : 4e t/m 12e prijs
 snelheid jonge : 4e t/m 12e prijs
- huldiging van de Oost-Vlaamse nationale overwinnaars 2013
- huldiging van de provinciale overwinnaars op de nationale vluchten 2013
- huldiging 1e, 2e en 3e geklasseerden in de Oost-Vlaamse kampioenschappen 2013
categorie fond, halve-fond en snelheid, oude en jonge duiven
- huldiging 1e en 2e en 3e prijs categorie grote marathon, grote vitesse en grote
fondprijs 2013
- huldiging 1e, 2e en 3e algemeen provinciaal kampioen 2013

Spetterende dansavond met Ludwigs Discoshow
& optreden van FRANK GALAN

Huldiging laureaten Oost-Vlaamse kampioenschappen 2013







fond oude (1+2) : 4e t/m 10e prijs
halve fond oude (1+2) : 4e t/m 10e prijs
snelheid oude (1+2) : 4e t/m 10e prijs
fond jonge (1+2) : 4e t/m 10e prijs
halve-fond jonge (1+2) : 4e t/m 10e prijs
snelheid jonge (1+2) : 4e t/m 10e prijs

