
 

 

 

Via deze nieuwsbrief gaan we de sponsoring van de “5” Fay-au-

Loges wedstrijden even uit de doeken doen. 

Het is dankzij de onbaatzuchtige inzet van onze Ondervoorzitter 

de Heer Gerd Schotsmans, dat wij als bestuur van PE Vlaams-

Brabant kunnen naar buiten komen met een prijzenpot van om 

en bij de 3200€. Deze prijzenpot zal VOLLEDIG GRATIS 
worden verspeeld over de geciteerde Fay-au-Loges en dat 

volgens de verschillende wel afgelijnde criteria. 

Al de gratis prijzen zullen worden overhandigd aan de winnaars 
tijdens de kampioenenviering van onze PE Vlaams-Brabant 

welke zal doorgaan op zaterdagavond 14 december 2019, vanaf 

18u00,  in de alom gekende “Salons De Waerbom” te Groot-

Bijgaarden. Meer hierover in een latere nieuwsbrief! 
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Sponsors Fay-au-Loges 2019. 



Zonder de schenkingen van onze sponsors waren wij er zeker 

niet toe gekomen om een gratis kampioenschap te kunnen 

aanbieden aan onze liefhebbers van de PE Vlaams-Brabant. De 

volgende sponsors hebben zondermeer hun volle bijdrage 

geleverd aan dit gratis initiatief van de PE Vlaams-Brabant: 

 Van Robays duivenvoeders. 

 Beyers Belgium. 

 Paloma duivenvoeders en bijproducten. 

 DHP Cultura. 

 Bonypharma Health Products. 
 BIFS Producten. 

 Vet-Schroeder. 

 Belgavet-Seiffert. 

 Röhnfried producten. 

Als bestuur van PE Vlaams-Brabant wensen wij langs deze 

weg onze sponsors nogmaals te bedanken voor hun gulle 

bijdrage! 

 

 

 

 

 

 29/06/2019: Fay-au-Loges voor OUDE – JAARSE  
 13/07/2019: Fay-au-Loges voor OUDE – JAARSE – JONGE 

 27/07/2019: Fay-au-Loges voor OUDE – JAARSE – JONGE 

 17/08/2019: Fay-au-Loges voor OUDE – JAARSE – JONGE 

 31/08/2019: Fay-au-Loges voor OUDE – JAARSE – JONGE 

 

 

 

 

 

“5” Fay-au Loges wedstrijden. 

De verschillende 
kampioenschappen! 



1. Kampioenschap Beyers. 

Met de 1ste get. jonge duif op de “4” wedstrijden! 

Er zijn “5” klasseringen. 

Bij gelijkheid van prijzen, een klassering met de kleinste 

coëfficiënten eerst.  

680€ aan waardepaketten als volgt verdeeld: 
 

1) Beyers pakket van 170€ 

2) Beyers pakket van 150€ 

3) Beyers pakket van 140€ 

4) Beyers pakket van 120€ 

5) Beyers pakket van 100€ 

 

2. Kampioenschap Paloma. 

Met 1-2-3 get. jonge duiven op de “4” wedstrijden. 

“1” punt per duif (zelfde gewicht voor 1-2-3!) 
Bij gelijkheid van prijzen, een klassering met de kleinste 

coëfficiënten eerst. 

 

1) 5 zakken Paloma duiveneten. 

2) 4 zakken Paloma duiveneten. 

3) 3 zakken Paloma duiveneten. 

4) 2 zakken Paloma duiveneten. 

5) 1 zak Paloma duiveneten. 

 
 

3. Oude duiven: 1ste serie van 1-2 op de wedstrijd van 

13/07/2019  “1” pakket Schroeder ter waarde van 

75€ 

Jaarse duiven; 1ste serie van 1-2 op de wedstrijd van 

24/07/2019   “1” pakket Schroeder ter waarde van 

75€  

 

4. Algemeen kampioen oude, jaarse 1-2 getekende en 

jongen 1-2-3 en dat op AL de wedstrijden zijnde 5x 

oude, 5x jaarse en 4x jongen. 
 

1) Bonypharma pakket (50€) + 5 zakken Van Robaeys (75€) 

2) Bonypharma pakket (50€) + 3 zakken Van Robaeys (45€) 

3) Bonypharma pakket (50€) + 2 zakken Van Robaeys (30€) 

 

5. Op “10” vluchten, de laatse 1ste getekende op de 

uitslag! 

Wint “1” emmer DHP Cultura (20€) + “1” fles badzout 



Banleo (12€) van Seiffert. 

 

1) Oude: 13/7 – 27/7 – 17/8 

2) Jaarse: 13/07 – 27/07 – 17/08 

3) Jongen: 13/7 – 27/07 – 17/08 – 31/08 

 
6. Asduif oude (2 prijzen) op de vluchten van 13/07 & 

27/07. 

1) Pakket Röhnfried + Bonypharma + emmer DHP 

Cultura. (Totale waarde 130€) 

2) Pakket Röhnfried + BIFS pakket + emmer DHP 

Cultura. (Totale waarde 130€) 

3) Pakket Röhnfried + emmer DHP Cultura. (Totale 

waarde 80€) 

 

7. Asduif jaarse (2 prijzen) op de vluchten van 13/07 
& 27/07. 

1) Pakket Röhnfried + Bonypharma + emmer DHP 

Cultura. (Totale waarde 130€) 

2) Pakket Röhnfried + BIFS pakket + emmer DHP 

Cultura. (Totale waarde 130€) 

3) Pakket Röhnfried + emmer DHP Cultura. (Totale 

waarde 80€) 

 

8. Asduif jongen (3 prijzen) op de vluchten van 13/07 
– 27/07 – 17/08 - 31/08. 

1) “1” pakket Röhnfried + “1” pakket BIFS + “3” 

zakken Van Robaeys kweek exclusief nr 38.(waarde 

160€) 

2) “1” pakket Röhnfried + “1” pakket BIFS + “2” 

zakken Van Robaeys kweek exclusief nr 38. (waarde 

145€) 

3) “1” pakket Röhnfried + “1” pakket BIFS + “1” zak 

Van Robaeys kweek exclusief nr 38. (waarde 130€) 

4) “1” pakket Röhnfried + “1” pakket BIFS  (waarde 
110€) 

5) “1” pakket BIFS + “1” zak Van Robaeys kweek 

exclusief nr 38. (waarde 65€) 

 

9. Jonge duiven, 1ste serie 1-2  op de vluchten van 

27/07 – 17/08 – 31/08. 

Winnaar krijgt “1” pakket BIFS + “1” zak Van Robaeys 

kweek exclusief nr 38. (waarde 65€) 



 

Het Bestuur van Vlaams-Brabant 

Verantwoordelijke uitgever 

 


