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Koninklijke Duivenmaatschappij “De Vrijheid” 

met lokaal ‘De Kat’, Brambroek 1 te 9500 Ophasselt 

Tel: 054/50.00.16 & GSM: 0498/50.86.30 

E-mail: devrijheid@skynet.be & website: www.dekat-devrijheid.be 
 

GROTE SLUITINGSVLUCHT voor oude, jaarduiven & jonge 

uit QUIEVRAIN op 22 oktober 2017 

met ONBEPERKTE OMTREK 
 

Inkorving: Zaterdagavond 21 oktober 2017 vanaf 18u tot 21u30. Zowel manueel als 

elektronisch bestatigen is toegelaten. 
 

Lossing: Zondagmorgen vanaf 9u (interprovinciaal) voor oude, jaarduiven & jonge. 

Het precieze lossingsuur zal tijdig gekend zijn in het lokaal en op teletext 

VT4 pagina 811 en volgende. De vergezeller Martens – Ogiers. 
 

Speelsysteem: Zowel manueel als elektronisch bestatigen is toegelaten. Lidkaart en 

coördinaat dient bij elke inkorving voorgelegd te worden. Het attest van inenting tegen 

paramixo dient aan de inschrijvingstafel te worden afgegeven. 
 

Er zijn 3 categorieën: oude duiven, jaarduiven & jonge. De jaarduiven kunnen gedubbeld 

worden bij de oude duiven en de jonge duiven bij de jaarduiven en de oude duiven. Alle 

dubbelingen zijn GRATIS. 

 Zetnummer Series 

Oude:  765.5 tot 30 gewaarborgd 

Jaarduiven:  765.5 tot 30 gewaarborgd 

Jonge duiven:  765.5 tot 30 gewaarborgd 
 

Prijzen zijn te winnen per tweetal, vanaf miezen 30 per drietal & poulen, specials en 

kleingeld per viertal en series per achttal. Er zijn vier soorten series: aangeduid; niet-

aangeduid, rakend en groep van vier. De volle serie wint bij de oude duiven, jaarduiven 

& jonge 80 EUR. 
 

Deze vlucht is voor oude, jaarduiven & jonge en gewaarborgd in de bons aan 2 EUR per 

duif en verdeeld volgens inzet: 

25 EUR (oude) 25 EUR (jaarduiven) 25 EUR (jonge duiven) 

15 EUR 15 EUR 15 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 

  7 EUR 7 EUR 7 EUR 7 EUR 7 EUR 5 EUR 

  5 EUR 5 EUR 5 EUR  5 EUR en verder 20 maal 2,50 EUR en 

1,00 EUR tot de laatste prijs per tweetal in alle categorieën. 
 

Kaartserie aan 1,00 EUR per duif en dit in alle categorieën: 

7 DNA 12 EUR 5 DNA 10 EUR en verder 2 DA 4 EUR in iedere categorie 

3 duiven & 4 duiven aangeduid aan 1,50 EUR per duif en dit in alle categorieën: 

3 duiven aangeduid: 20 EUR en verder 10 EUR in iedere categorie 

4 duiven aangeduid: 30 EUR en verder 10 EUR in iedere categorie 

Autoserie aan 2 EUR per duif en dit in alle categorieën: 20 EUR & verder 8 EUR in iedere 

categorie 
 

Klop aan 5 EUR per duif in alle categorieën: 25 EUR & verder 10 EUR en Stunt aan 5 EUR 

per duif en dit ook in alle categorieën: 25 EUR & verder 10 EUR. 
 

Vrije inleg aan 0,60 EUR per duif en prijzen van 1,20 EUR per tweetal voor alle 

categorieën. Tevens dagprijs aan 0,25 EUR en troostprijs aan 0,25 EUR per duif. 
 
 

Een duif voor zetnummer 200.0 + vrije inleg + bon kost 3,35 EUR en wint 3,70 EUR per 

tweetal. 
 

 

Onkosten: 0,50 EUR, jaarduiven & jonge mogen GRATIS dubbelingen. Administratieve 

kosten: 1,00 EUR, constateur: 1,00 EUR (eigen constateur: 0,15 EUR) en afhouding van 

7%. Reglementen van Oost-Vlaanderen van toepassing. 
 

 
 

 Voorzitter Secretaris Schatbewaarder 

Lauwereys Juliette Poisson Walter Lapage Noël 
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Koninklijke Duivenmaatschappij “De Vrijheid” 

met lokaal ‘De Kat’, Brambroek 1 te 9500 Ophasselt 

Tel: 054/50.00.16 & GSM: 0498/50.86.30 

E-mail: devrijheid@skynet.be & website: www.dekat-devrijheid.be 
 

GROTE SLUITINGSVLUCHT voor oude, jaarduiven & jonge 

uit QUIEVRAIN op 22 oktober 2017 

met BEPERKTE OMTREK 
 

9de & laatste vlucht voor het GRATIS NAJAARSKAMPIOENSCHAP (alle 

categorieën) en tevens 10de & laatste rit van het GRATIS NAJAARSCRITERIUM 

(jonge duiven)! Jaarduiven & jonge mogen GRATIS dubbelen. 
 

Inkorving: Zaterdagavond 21 oktober 2017 vanaf 18u tot 21u30. Zowel manueel als 

elektronisch bestatigen is toegelaten. 
 

Lossing: Zondagmorgen vanaf 9u (interprovinciaal) voor oude, jaarduiven & jonge. 

Het precieze lossingsuur zal tijdig gekend zijn in het lokaal en op teletext 

VT4 pagina 811 en volgende. De vergezeller Martens – Ogiers. 
 

Speelsysteem: Dezelfde praktische organisatie en hetzelfde spelsysteem wordt 

gehanteerd als deze voor de vlucht met onbeperkte omtrek. Deze beperktere omtrek 

bestaat uit de omtrek van het WOP-verbond waarvan de gemeenten (oude benaming) 

kunnen teruggevonden worden op het algemeen informatieblad van de Ronde van België. 

De liefhebbers die tot deze beperktere omtrek behoren, kunnen pas deelnemen aan deze 

vlucht nadat ze hun duiven ook inschreven voor de vlucht met onbeperkte omtrek. De 

duiven die gedubbeld zijn in de vlucht met onbeperkte omtrek zullen ook in de beperkte 

omtrek als gedubbeld beschouwd worden. 

 Zetnummer Series 

Oude:  544.4 tot 30 gewaarborgd 

Jaarduiven:  544.4 tot 30 gewaarborgd 

Jonge duiven:  544.4 tot 30 gewaarborgd 
 

Prijzen zijn te winnen per tweetal, vanaf miezen 30 per drietal & poulen, specials en 

kleingeld per viertal en series per achttal. Er zijn vier soorten series: aangeduid; niet-

aangeduid, rakend en groep van vier. 
 

Deze vlucht is voor oude, jaarduiven & jonge en gewaarborgd in de bons aan 2 EUR per 

duif en verdeeld volgens inzet: 

25 EUR (oude) 25 EUR (jaarduiven) 25 EUR (jonge duiven) 

25 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 10 EUR 

10 EUR 10 EUR 10 EUR 7 EUR 7 EUR 7 EUR 

  7 EUR 7 EUR 7 EUR 5 EUR 5 EUR 5 EUR 

  5 EUR 5 EUR 5 EUR en verder 20 maal 2,50 EUR en 1,00 EUR tot de 

laatste prijs per tweetal in alle categorieën. 
 

Kaartserie aan 1,00 EUR per duif en dit in alle categorieën: 

6 DNA 15 EUR 4 DNA 10 EUR en verder 2 DA 5 EUR in iedere categorie 

3 duiven & 4 duiven aangeduid aan 1,00 EUR per duif en dit in alle categorieën: 

3 duiven aangeduid: 10 EUR en verder 6 EUR in iedere categorie 

4 duiven aangeduid: 15 EUR en verder 8 EUR in iedere categorie 

Autoserie aan 2 EUR per duif en dit in alle categorieën: 20 EUR & verder 10 EUR in iedere 

categorie 
 

Klop aan 5 EUR per duif in alle categorieën: 25 EUR & verder 10 EUR en Stunt aan 5 EUR 

per duif en dit ook in alle categorieën: 25 EUR & verder 10 EUR. 
 

Vrije inleg aan 0,60 EUR per duif en prijzen van 1,20 EUR per tweetal voor alle 

categorieën. Tevens dagprijs aan 0,25 EUR en troostprijs aan 0,25 EUR per duif. 
 

Onkosten: GRATIS. Afhouding van 7% en reglementen van Oost-Vlaanderen van 

toepassing. 
 

 
 

 Voorzitter Secretaris Schatbewaarder 

Lauwereys Juliette Poisson Walter Lapage Noël 


