
 

                                                          Gouden Ringen Waasland 

 

Organiseert voor dit jubileumjaar een waardevolle competitie :  
 

 

 

 

 

 

 

 

2 categorieën  telkens 10 prijzen te winnen,  

één gouden gegraveerde ring, één zilveren gegraveerde ring en één bronzen gegraveerde ring 

voor de beste geklasseerde duiven. Volgende vermeldingen tot de 10 prijs een schitterende en unieke trofee. 

Wordt gewonnen over 10 vluchten, beste coëfficiënt volgens het algemeen reglement GRW 

Liefhebber dient zelf zijn beste deelnemingsformulier binnen te sturen. 

één duif, die met laagste coëfficiënt per liefhebber wordt geklasseerd. 

Elke liefhebber woonachtig op het grondgebied Oost Vlaanderen + Burcht & Zwijndrecht kan deelnemen aan deze 

competitie. Duif dient ingekorfd te zijn in een Oost Vlaamse maatschappij + Zwijndrecht. 

Oude, jaarse en jonge duiven kunnen ingestuurd worden voor deze competitie slechts één klassement. 

Vluchten voor oude en jaarse vanaf 03 april tot en met 15 augustus 2022 

Vluchten voor jonge duiven vanaf 15 mei tot en met 19 september2022 

Volledig reglement 2022 terug te vinden op www.duivenliefhebber.be 

 

 

 

 

 

http://www.duivenliefhebber.be/


 

                                                          Gouden Ringen Waasland 

 

Organiseert voor dit jubileumjaar een waardevolle competitie :  
 

 

 

 

 

 

 

 

15 prijzen te winnen,  

één gouden gegraveerde ring, één zilveren gegraveerde ring en één bronzen gegraveerde ring 

voor de beste geklasseerde duiven. Volgende vermeldingen tot de 15 prijs een schitterende en unieke trofee. 

Oude, jaarse en jonge duiven kunnen ingestuurd worden voor deze competitie slechts één klassement. 

Wordt gewonnen over 2 vitessevluchten Quievrain of Noyon, 1 hafovlucht of Orleans en 2 vluchten vanaf Montoire 

tot Barcelona naar keuze. Beste coëfficiënt volgens het algemeen reglement GRW 

Liefhebber dient zelf zijn beste deelnemingsformulier binnen te sturen. 

Elke liefhebber woonachtig op het grondgebied Oost Vlaanderen + Burcht & Zwijndrecht kan deelnemen aan deze 

competitie. Duif dient ingekorfd te zijn in een Oost Vlaamse maatschappij + Zwijndrecht. 

Vluchten voor oude en jaarse vanaf 03 april tot en met 15 augustus 2022 

Vluchten voor jonge duiven vanaf 15 mei tot en met 19 september2022 

Volledig reglement 2022 terug te vinden op www.duivenliefhebber.be 

 

 

http://www.duivenliefhebber.be/

