
  
 

 

 

 

 

 

 

 info@victoriafallswcpr.com 

Victoria Falls World Challenge Pigeon Race Ltd 

Montagu Pavilion 

8-10 Queensway 

Gibraltar 

GX 111 AA 

www.victoriafallswcpr.com 

Registratie en inschrijfformulier- 2021 race seizoen 
 

Vul dit formulier volledig in en scan of mail dit tezamen met een bewijs van betaling naar admin@victoriafallswcpr.com. 

Het originele formulier en het bewijs van betaling moet aan de agent gegeven worden samen met de geleverde duiven. 

Denk eraan dat de quarantaine en de verzendkosten aan de agent moet worden betaald bij het afleveren van de duiven. 

Ook het bewijs van inenting tegen paramixo aan de agent meegeven. 

 
Betaling van inschrijfgeld kan ook met creditcard. U dient dan wel ingelogd te zijn op uw account. Of via bank transfer 

naar:     Victoria Falls World Challenge Pigeon Race Limited      Stanbic Bank, Botswana  

Plot 50672, Off Machel Drive, Fairgrounds Office Park, Gaborone, Botswana     Rekeningnummer: 9060002174389 

SWIFT/BIC Code: SBICBWGX (of SBICBWGXXXX als er een langere code nodig is)     Sort code 064967 

 

uit privacy overwegingen worden geen bankgegevens gevraagd van de deelnemers op dit formulier. De deelnemers zullen 

worden benaderd voor hun bankgegevens als er prijzengeld  moet worden uitbetaald. 

 

Inschrijving  (Blokletters graag) 

Voor- en achternaam        

Of Syndicaat naam  

Adres  

Stad  

Land Postcode  

Telefoonnr. + landcode  

Email   

 

Registreren voor email nieuws (omcirkel) Ja / Nee 

  

Agentnaam Land  

 
Met mijn handtekening bevestig ik, dat ik het reglement en condities van de Victoria Falls World Challenge race 2021 zoals 

op de website www.victoriafallswcpr.com is te lezen, begrepen heb. Ik ben gemachtigd dit te ondertekenen voor mezelf of 

syndicaat en verbind ik me aan deze reglementen en condities. Ik heb geen enkele relatie of familieband met eigenaars of 

werkgevers van de Victoria Falls World Challenge Pigeon Race Ltd or Genca Management Sevices (Pvt) Ltd. 

  

Handtekening Datum  

Voor- en achternaam  



Duiven 
Een team bestaat uit 1 geactiveerde  duif en 4 reserves. Je kan kiezen voor minder reserve duiven. Reserve duiven moeten in volgorde staan. 

Als je meer dan 3 teams inschrijft, gelieve een kopie van dit blad te maken en achter dit blad vast te maken. Voeg de stamboom van de duiven toe aan dit blad om de duiven 

later beter te kunnen verkopen.  

 

 

Team 1   Team 2   Team 3  

Geactiveerde duif (betaalde duif) USD 750  Geactiveerde duif (betaalde duif) USD 750  Geactiveerde duif (betaalde duif) USD 750 

Ringnr   Ringnr   Ringnr  

Naam   Naam   Naam  

Kweker   Kweker   Kweker  

1ste Reserve duif Vink aan als betaald is  1ste Reserve duif Vink aan als betaald is  1ste Reserve duif Vink aan als betaald is 

Ringnr   Ringnr   Ringnr  

Naam   Naam   Naam  

Kweker   Kweker   Kweker  

2de Reserve duif Vink aan als betaald is  2de Reserve duif Vink aan als betaald is  2de Reserve duif Vink aan als betaald is 

Ringnr   Ringnr   Ringnr  

Naam   Naam   Naam  

Kweker   Kweker   Kweker  

3de Reserve duif Vink aan als betaald is  3de Reserve duif Vink aan als betaald is  3de Reserve duif Vink aan als betaald is 

Ringnr   Ringnr   Ringnr  

Naam   Naam   Naam  

Kweker   Kweker   Kweker  

4de Reserve duif Vink aan als betaald is  4de Reserve duif Vink aan als betaald is  4de Reserve duif Vink aan als betaald is 

Ringnr   Ringnr   Ringnr  

Naam   Naam   Naam  

Kweker   Kweker   Kweker  

 

 

Handtekening Voor- en achternaam 


