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ANTWERPEN - PROVINCIALE KAMPIOENENDAG

58e PROVINCIALE KAMPIOENENDAG KBDB ANTWERPEN
Zaterdag 11 december 2021 in zaal D’ARTAGNAN

Huldiging kampioenen 2020 en 2021
van het ALDHEM HOTEL – JAGERSDREEF 1 – GROBBENDONK

PROGRAMMA

11.30 u opening deuren met welkomstdrankje
12.00 u feestmaal (Winter-BBQ - inschrijving verplicht via 
onderstaand formulier of bij de leden van het comité)
14.00 u opening van de kampioenendag voor het publiek
GRATIS INKOM
• huldiging Antwerpse winnaars van een nationale/ 
 internationale wedvlucht of een nationaal kampioenschap
• huldiging Antwerpse winnaars provinciale wedstrijd
• uitreiking prijzen SPONSORVLUCHTEN 
 BEYERS GRANEN
•  huldiging van de 3 algemene kampioenen
•  huldiging laureaten van het kampioenschap Beginnelingen
• huldiging van de laureaten in de reeksen van het 
 provinciaal kampioenschap
• huldiging van de zonale winnaars van de PE Antwerpen  
 op de nationale wedvluchten.

Verkoping van bons enkel via het internet.
Elke laureaat van het nationaal kampioenschap of een 
provinciaal kampioenschap die een bon schenkt ten voor-
dele van onze 58ste kampioenendag, ontvangt 1 gratis 
deelname aan de maaltijd, (meer info volgt hierover op de 
website van de KBDB).

De provinciale dag zal muzikaal omkaderd worden. 

INSCHRIJVEN 
 
Inschrijving deelname feestmaal 58ste Provinciale Kampioenendag Antwerpen op 11 december 2021 in het ALDHEM 
HOTEL, Jagersdreef 1, 2880 GROBBENDONK

Inschrijving deelname feestmaal 58ste Provinciale Kampioenendag Antwerpen op 11 december 2021

Ondergetekende,

Naam en voornaam :

Adres :

Postcode : Gemeente :

schrijft in voor het feestmaal met …………. personen, bij dit gezelschap zijn ……….. laureaten (1 gratis deelname per hok, 

dwz voor tandems, tridems,… slechts 1 persoon gratis),

er zijn ……………..betalende x 45 € = …………………. € te storten op rekening BE74 2200 4408 3607 van De Duivenvrienden

UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING : 22 NOVEMBER 2021
 
U kan inschrijven via:
- E-mail: dubois.e@kbdb.be
- De post: KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle
- Eventueel afgeven tijdens de zitdagen te Malle. Raadpleeg de pagina “Antwerpen actueel” 
  op www.kbdb.be om datum en uur te kennen.


