
 

 Nieuwsbrief Pigeonsports – April ‘15  

 

 Pigeonsports word goed bezocht en er komen steeds meer nieuwe mensen kijken op de site, 
vooral de interviews en reportages van de alledaagse liefhebbers valt in goede aarde, ook de 
Colulmn van onze vaste schrijver de “krabber” wordt met plezier gelezen. Inmiddels ruilt 
Pigeonsports ook af en toe wat artikelen uit met duivenvaria om zo nog meer mensen te 
kunnen bereiken. Heeft u een leuk verhaal over onze prachtige hobby? Schroom niet en 
stuur het naar ons door. 
 

 Op de Pagina Links heb ik een aantal belangrijke en informatieve links naar sites toegevoegd 
die u in het seizoen weleens nodig kunt hebben. 

 Heeft u een eerste prijs gewonnen in de vereniging waar u speelt? Stuur een foto van jezelf 
en/of je prijswinnende duif met een kort verslag van de vlucht en beschrijving van de duif 
naar ons en wij zorgen voor plaatsing op de site. 

 

 Wilt u zichzelf ook eens voorstellen op de site of aan een interview meedoen? Stuur dan een 
mail naar info@pigeonsports.nl  

 
 Heeft u binnenkort een evenement in bv uw Club of regio? Mail het door en we zorgen voor 

plaatsing op de website en we zullen het ook op facebook bekend maken zodat er een heel 
breed publiek bereikt wordt.  

 

 U wilt wat duiven verkopen? Ook dat kan op pigeonsports. Wij vragen in ruil voor 
advertenties een bon voor een jonge duif of koppel eitjes 2016 die we in oktober zullen 
veilen of u plaatst een banner op onze site voor slechts 50 euro per jaar.  

 

 U kunt ook tweedehands duivenartikelen te koop aanbieden op de website. U moet wel 
zorgen dat er goede foto’s en of beschrijving bij zit. Liefst in een word document. Gaat u 
regelmatig artikelen aanbieden dan vragen we ook aan u een bonnetje of een plaatsing van 
een banner voor slechts 50 euro per jaar.  
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 Heeft u ook een eigen Column? Mail uw verhaal naar info@pigeonsports.nl zodat wij het 
kunnen plaatsen.  

 
Wij wensen u veel plezier tijdens het bezoek aan onze website en nog belangrijker, een heel goed 

vliegseizoen in goede gezondheid. 
 

Groeten Ray 
 
 

Website:  www.pigeonsports.nl 
Email:   info@pigeonsports.nl 
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