Uitzonderlijk mooie voorwaarden
voor alle deelnemers!!
1. Men kan enkelvoudig, per stel of per stam spelen!
Enkelvoudig kampioen = waardebon 5 euro
Kampioen stel = waardebon 7,5 euro
Kampioen stam = waardebon 15 euro
2. Alle ereprijzen van 90 en 91 punten worden beloond met een waardebon van 1 euro
(uitgezonderd voor kampioen stel of stam – zie reglement).
3. Aan het eindklassement zijn waardebonnen van 125 euro tot 50 euro verbonden.
4. Voor de jeugd beneden 18 jaar en de dames : waardebonnen voor de eerste drie (1 = 15 euro,
2 = 10 euro en 3 = 5 euro).
5. In de 9 secties worden waardebonnen uitgereikt aan de eerste drie van dit klassement (1 = 15
euro, 2 = 10 euro en 3 = 5 euro). Bovendien krijgt de eerste van iedere sectie ook nog een
waardebon ter waarde van 25 euro voor een zak zaad.
6. Iedere deelnemer die 15 vogels of meer inschrijft, ontvangt een waardebon voor een zak zaad
ter waarde van 25 euro.
7. Elke deelnemer maakt kans op een fiets of een andere mooie prijs, door loting na de
prijsuitreiking.

Bonussen voor leden van de
Koninklijke Zeelse Vogelvrienden!!
1. Eerste deelnemer in het eindklassement, die speelt onder de Koninklijke Zeelse Vogelvrienden
met ringen besteld bij de club is Clubkampioen en ontvangt een waardebon van 25 euro.
2. Attentie geschonken door KBOF : voor de eerste in het klassement klasse A-D-E voor clublid
met KBOF-ringen.
3. Attentie geschonken door AOB : voor de eerste in het klassement klasse A-D-E voor clublid
met AOB-ringen.
4. Prijs geschonken door het gemeentebestuur van Zele voor de eerste Zelenaar in het Algemeen
klassement.
5. Clubleden die een gouden medaille behalen op het nationaal kampioenschap NOFON (=
Nationale Ornithologische Federatie – Fédération Ornithologique Nationale) ontvangen een
waardebon van 25 euro. Clubleden die goud behalen op het WK ontvangen een waardebon van
25 euro. Deze waardebonnen worden uitgereikt tijdens ons Lentefeest.

