
MABOVAPOST. 

 

 

 

 

 

Sportvrienden, het jaar 2017  laten we weer achter ons en 2018 staat te beginnen en wij 

spreken de hoop uit dat het voor iedereen een goed jaar zal worden met een goede gezondheid 

voor u en de uwen. Daarbij wensen wij dat ook onze duivensport u veel plezier zal geven in 

het nieuwe jaar. 

 

Bestuur M.B.v.P. 

 

We openen 2018 in het weekend van vrijdag 5 en zaterdag 6 januari met onze jaarlijkse 

tentoonstelling. Tevens kunnen we deze dagen gebruiken om met elkaar de beste wensen 

2018 uit te spreken.  

 

TENTOONSTELLING: 

 

Op zaterdag 06 januri 2018 zal de  tentoonstelling van de M..B.v.P. worden gehouden. 

  

- U kunt meedoen in vier klasse t.w oude- en jonge doffers en oude- en jonge duivinnen. 

- De inleg is € 1,- per duif. 

- Per catergorie 3 prijzen. 

- De prijzen zijn uitzoekprijsjes per categorie. 

- De duiven worden tentoongesteld in ons nieuwe inkorflokaal. 

 

VRIJDAG 5 JANUARI 2018. 

 

Inkorven van de duiven van 20:00 tot 21:30 uur. 

 

ZATERDAG 6 JANURI 2016. 

 

- 14:00 uur, Opening tentoonstelling. 

- 15.15 uur, Afsluiten seizoen 2017. 

- 15:30 uur, Prijsuitreiking door de voorzitter.  

- 16:00 uur, uitkorven van de duiven. 

 

PROMINENTE KLASSE: 

 

Dit jaar wederom een prominente klasse, Wij vragen u, bent u in het bezit van een 

kampioenduif, eerstvlieger of een goede kweekduif etc., kortom een duif met een verhaal 

waar over verteld kan worden deze in te zetten in de prominentenklasse. De prestaties of 

verdienste van de duif hoeft niet van dit jaar te zijn. 

 

- Deze prominente duiven doen niet mee met de tentoonstelling en worden niet gekeurd. 

- De inzet van deze duiven is gratis. 

- De duiven worden aangeleverd op zaterdag 6 januari van 13:30 tot 13:50 uur. 

- Wij vragen u een lijstje te maken met daarop uw naam en de prestatie zodat we dit 

onder het mandje kunnen bevestigen. 



BONNENVERKOOP: 

 

Tevens zullen er op deze middag nog een aantal bonnen van onze kampioenen worden 

verkocht. De bonnen staan tot vrijdag 5 januari te koop op Toppigeons waar u voor kunt 

bieden. U kunt er dus begin januari al aan werken om nog dit jaar kampioen te worden, 

 

VASTE VOETRINGEN 2018. 

 

Tijdens de opening van de tentoonstelling zal onze ringadm. aanwezig zijn voor de uitgifte 

van de vaste voetringen 2018. Indien de ringen aanwezig zijn !!!! 

 

 

CONTRIBUTIE: De contributie 2018 is vastgesteld op € 75,- per lid. U kunt deze contant aan 

onze penningmeester betalen of u kunt deze storten op reknr: NL44 RABO 0131 5861 65  

t.n.v. penningmeester M.B.v.P. Wij verzoeken u om de contributie voor 1 februari 2018 te 

voldoen. 

 

 

 

Verder wensen iedereen een prettige jaarwisseling 2018 en hopen u op 5 en 6 januari te 

mogen begroeten. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


