Noordsterweg 12 1521 JS Wormerveer
3e Promotie-avond Marathonvluchten
Vrijdag 23 maart 2018. Aanvang 19.45 uur, zaal open 19.30 uur
Op Vrijdagavond 23 maart organiseert NIC 1264 Zaanstreek-Noord haar 3e Promotie-avond
Marathonvluchten.
Er zal een lezing zijn van Ben de Keijzer van de Roofvogelboerderij. Ben is
en duivenliefhebber en roofvogelliefhebber. Hij is DE persoon die U kan
vertellen wat te doen aan roofvogeloverlast en hoe aan te passen aan het
broedseizoen van de diverse roofvogels.

Dan zullen de prijzen worden uitgereikt welke op de 6 vluchten verdiend zijn. De vluchtwinnaars,
de percentageprijs en een stimuleringsprijs voor de laatste liefhebber.
Hierna de huldiging van de kampioenen van het NIC 2017.
Na een kleine pauze hebben we een verkoop van een beperkt aantal jonge duiven 2018 of bonnen
voor jonge duiven 2018. Alle kampioenen en vluchtwinnaars uit 2017 van het NIC hebben een
schenking gedaan.
Als hoogtepunt van de avond eindigen we met een forum geleid door René Koeman met daarin:

Kees Droog, Andijk. Één van de sterren op de ZLU met nu al 2 internationale overwinningen en
in 2017 8e en 9e nationaal Barcelona !
Jan Hommes, Akersloot. Jan en zijn zonen Nick en Rens teisteren Noord-Holland al enkele jaren
met geweldige uitslagen op de Marathonvluchten. In 2017 onder andere Keizerkampioen van de
Fondclub Noord-Holland.
Ben de Keijzer, Berkel en Rodenrijs. Roofvogelspecialist en duivenliefhebber.
Tim Hage, Woerden. Winnaar van o.a. 1e nationaal St.Vincent ZLU 2016, 1e nationaal Cahors
2015. Speelt nest en weduwschap. Programma aanpak op de Marathon.
Als u vragen heeft kunt u deze stellen op: marathonvragen@sportduiven.nl . Natuurlijk kunt U de
vragen die u heeft ook op de avond stellen.
De bonnen zullen worden voorgeboden op www.toppigeons.nl en de finale verkoop heeft plaats in
de zaal.
Natuurlijk zijn ook de liefhebbers van andere spelsoorten deze avond welkom. Wie komt zal altijd
wijzer weer naar huis gaan.

STEL uw vragen voor het forum op : marathonvragen@sportduiven.nl

