Koninklijke Duivenmaatschappij “De Vrijheid”
met lokaal ‘De Kat’
Brambroek 1
9500 Ophasselt
GSM: 0498/50.86.30 & Tel: 054/50.00.16
E-mail: devrijheid@skynet.be & website: www.dekat-devrijheid.be

Mevrouw, Mijnheer,
Beste vriend(-in) duivenliefhebber (-ster),
Bij deze nodigen wij U vriendelijk uit op onze jaarlijkse keizer-, koningen- en
kampioenenviering van de Koninklijke Duivenmaatschappij “De Vrijheid” Ophasselt op
zaterdag 8 december 2018 in Feestzalen De Kat te Ophasselt.
Deze viering betreft de lokale kampioenschappen op de snelheid (Quievrain & Noyon),
halve fond, zware halve fond & Ronde van België (zowel beperkte als onbeperkte omtrek)
en tevens ook de overkoepelende kampioenschappen van het WOP-verbond
(Woubrechtegem – Ophasselt).
De tentoonstelling van de eerste prijsvliegers, asduiven, super-asduiven en
winnaars van bestuursvluchten en klassiekers gaat door op zondag 16 december
2018 van 10 uur tot 12 uur en dit in het lokaal. Aan de liefhebbers die hiervoor in
aanmerking komen en ook daadwerkelijk bereid zijn deel te nemen aan deze
tentoonstelling, wordt gevraagd dit te melden op de viering zelf aan één van onze
bestuursleden of ons te informeren via het bijgevoegd formulier. De liefhebbers die
deelnamen aan de Ronde van België zullen ook dit jaar bij dit gebeuren betrokken worden.
De traditionele wintertentoonstellingen beginnen op 6 januari 2019 en lopen tot en
met zondag 27 januari 2019. Aan de liefhebbers die daadwerkelijk bereid zijn hieraan
deel te nemen, wordt eveneens gevraagd dit te melden via het bijgevoegd formulier.
Het “vluchtprogramma” van de keizer-, koningen- en kampioenenviering ziet er
als volgt uit:
v

“De begeleiders maken zich klaar” met een aperitief met wachtbordje en dit tussen
16u45 en 17u30.

v

De “lossing” van het souper is voorzien om 17u30 stipt met volgende menu:
Schartongrolletjes - pompoen
Witte wijnsaus
ى
Gemarineerd gebraad ‘Fine Champagne’
Groentjes en kroketten
ى
Koffie & dessert
De liefhebbers-leden kunnen aan dit souper deelnemen aan de prijs van 20 EUR per
persoon. Zij kunnen zich daarenboven laten vergezellen door één persoon eveneens
aan de prijs van 20 EUR. Vrienden en sympathisanten zijn eveneens welkom en
kunnen aan dit souper deelnemen aan de prijs van 40 EUR per persoon. Het aperitief
en aangepaste wijnen zijn in deze prijs begrepen. De inschrijving voor dit souper dient
te geschieden vóór 4 december 2018. De inschrijvingsstrook is terug te vinden
onderaan volgende pagina.
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v

Tijdens de “vlucht” is er algemene vergadering der leden met een overzicht van het
voorbije vluchtseizoen en nuttige mededelingen over het vluchtseizoen 2019.
Liefhebbers, vrienden en sympathisanten die niet deelnemen aan het souper, maar
wel de algemene vergadering en hierna vermelde huldiging willen bijwonen, worden
verwacht tegen 19 uur 30.

v

“De aankomst van de duiven” is voorzien om 20 uur onmiddellijk gevolgd door de
huldiging van keizer, koningen en kampioenen met uitreiking van trofeeën, bloemen,
biermandjes, herinneringen en geldprijzen.
Alle geklasseerden ontvangen een mooie herinnering. Hiertoe dienen ze evenwel
aanwezig of afgevaardigd te zijn. De liefhebbers die niet kunnen aanwezig zijn en
geklasseerd zijn, wordt gevraagd zich te laten afvaardigen of vooraf te verwittigen.
Zoniet blijft de geldprijs alsook de herinnering onherroepelijk in de kas van onze
maatschappij.

v

Om “de aankomst van de duiven” en huldiging op passende wijze te verteren wordt
door de maatschappij aan iedere aanwezige een gratis consumptie aangeboden
teneinde de opbrengst van de verkoop van de geschonken bons te bevorderen.

v

Verkoop van de geschonken bons. Aan alle geklasseerden wordt vriendelijk gevraagd
een bon voor een jonge duif 2019 of een duif ter plaatse te schenken (zie bijgaand
formulier). De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar het seizoen 2019 zodat
net als vandaag een nieuw “vlucht” kan georganiseerd worden. Gelieve het formulier
terug in het lokaal te bezorgen vóór 4 december 2018. Nieuw: tijdens de bonverkoop
zijn er een aantal verkoopstandjes (handtassen, juwelen,...) in de kleine zaal voorzien
voor de dames!!!

v

Amusement met discobar.

Wij zijn ervan overtuigd dat we U allen massaal zullen mogen begroeten op deze grandioze
keizer-, koningen- en kampioenenviering.
Op alle hiernavolgende klassementen zijn er klachten mogelijk tot uiterlijk 1 december
2018.
Tot slot merken wij nog op dat de liefhebbers niet mogen vergeten hun hoklijst 2019
binnen te brengen in het lokaal en dit vóór 25 november 2018.
De ringen voor 2019 kunnen op 8 december 2018 besteld worden of ook via bijgevoegd
formulier. Er wordt geen aanbetaling gevraagd bij bestelling maar de prijs per ring
bedraagt 1,00 EUR. Afhalen kan vanaf vrijdag 28 december 2018 vanaf 14u.
Met sportieve groeten,
Het bestuur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrook voor het souper van 8 december 2018 binnen te brengen in het lokaal
vóór 4 december 2018. Telefonisch of via e-mail is natuurlijk ook mogelijk.
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon:…………/…………………………....
neemt deel aan het souper met

leden (maximaal 2)
anderen
kinderen (-12 jaar)
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……… X 20 EUR =
……… X 40 EUR =
……… X 25 EUR =

……… EUR
……… EUR
……… EUR
----------------Totaal = ……… EUR

