KAMPIOENSCHAP VAN ANTWERPEN
“KON. MAATSCHAPPIJ DE BOOMGAARDVINK RANST”
ZONDAG 5 JUNI 2022 OM 9 UUR
Exact 1099 dagen na het vorige provinciale kampioenschap kan er een nieuwe provinciaal
kampioen gekroond worden. Op zondag 5 juni gaat het provinciaal kampioenschap van
Antwerpen door. Laten we hopen dat de derde maal de goede is en alle kampioenschappen
kunnen plaatsvinden vrij van alle soorten virus.
Voor de organisatie staat dit jaar onze “Kon. Maatschappij de Boomgaardvink Ranst”, paraat.
We hebben samen met het bestuur van onze maatschappij zoals steeds alles gedaan om van
deze door de Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond vzw beschermde
traditionele vinkenklassieker een mooi kampioenschap te maken.
Het hoofddoel is een spannend kampioenschap met veel liedjes op de lat. En blije gezichten
bij alle deelnemers. Vijftig dagen na Pasen verwachtten we nog geen vijgen dat is nog veel te
vroeg. Maar op deze Pinksterdag verwachten we wel dat de tongen van onze vurige vinkjes,
optimaal los zouden zijn met als resultaat veel liedjes op de lat.
Laten we hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. Zodat onze gevleugelde vrienden,
de vinkjes, als ze dat al niet mochten zijn, toch in de optimale stemming zouden komen om
het beste van zichzelf te geven. Zij strijden immers om de hoogste eer van onze provincie
ANTWERPEN! De beker, ereprijs van onze geliefde gouverneur, Cathy Berx.
Alle liefhebbers van het gewest, de provincie en A.Vi.Bo.-vinkeniers van heinde en verre, met
een Vlaams zingend vinkje zijn steeds welkom in het gastvrije Ranst!
Verdere gegevens aangaande het kampioenschap
Lokaal: Duivenlokaal, Molenstraat, 2520 Ranst.
Inleg € 1,5 Vooruit € 30 + de helft van de inleg. Prijzen 2/3 tal.
Inschrijving: van 7.45u. tot 8.30u
Het speelterrein is gelegen in de Wilgenlaan.
Prijsuitreiking: 11u.
Trofeeën en bloemstukken
-De provinciaal kampioen van Antwerpen ontvangt: een beker “ereprijs van de gouverneur
van de provincie Antwerpen”, mevrouw Cathy Berx. + pot bloemen.
-De eerste Junior: (50% van de hoogst zingende vogel). pot bloem.
-De eerste beginneling: (50 % van de eerste junior) pot bloem.
-15 bloemen,
voorzitter KM De Boomgaardvink
Gustave De Cock

