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Bij het begin van het nieuwe duivenseizoen houden de maatschappij en het 
bestuur eraan U vooreerst allen een voorspoedig 2019 toe te wensen. Graag 

stellen wij u dan ook het vluchtprogramma 2019 voor, samen met een uitvoerige 
uitleg over wat er in 2019 in het duivenspel te gebeuren staat. We denken u een 
volledig vluchtprogramma 2019 te kunnen aanbieden maar sommige punten zijn 

nu nog steeds niet officieel gemaakt door de KBDB wat ook de reden is van de 
laattijdige uitgave van het vluchtprogramma 2019. 

 
1. PRIJSKAMPEN 
 

Quiévrain: 
 

Vanaf 10 maart tot 27 oktober 2019 en dit elke zondag, feestdag en 
kermismaandagen. Alle vluchten zijn voor oude en jaarduiven. De vluchten voor 

de jonge duiven starten op 19 mei 2019. Vanaf 15 september 2019 wordt de 
speelomtrek de beperkte omtrek van de Ronde van België (zie punt 2). 
 

Noyon: 
 

Vanaf zondag 7 april uit Noyon en dit t.e.m. 22 september 2019. De vluchten 
voor de jonge duiven starten op 19 mei 2019. Er is ook een overkoepelend 

uitslag voorzien met Ninove onder het NIOP-verbond. 
 

Halve fond: 
 

Zijnde Chevrainvilliers in samenspel Woubrechtegem – Ophasselt of het WOP 
verbond (met Ophasselt als hoofdlokaal) en dit vanaf 4 mei t.e.m. 7 september 
2019. Er is ook een overkoepelend uitslag voorzien met Ninove onder het 

OPNIWO-verbond. Meer uitleg aangaande deze vluchten en de omtrek is terug te 
vinden op het bijgevoegd vluchtprogramma. 
 

Zware halve fond: 
 

Zie bijgaand vluchtprogramma en zie punt 14 voor de omtrek. 
 

De vluchten uit Quiévrain, Noyon en de Ronde van België (zie punt 2) worden 

door de maatschappij “De Vrijheid” Ophasselt alleen ingericht. De halve 
fondvluchten, zijnde Chevrainvilliers worden ingericht onder het WOP verbond. 

Voor de zware halve fondvluchten is er een plaatselijke uitslag en deze worden 
georganiseerd onder het F.V.O.V. alsook de nationale vluchten. 
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2. RONDE VAN BELGIË 
 

De Ronde van België gaat door de laatste twee zondagen van september en de 
eerste twee zondagen van oktober 2019 met andere woorden van 21 september 

2019 tot en met 13 oktober 2019 en dit met een beperkte en een onbeperkte 
omtrek. De beperkte omtrek is de omtrek van het WOP verbond (Halve fond 
omtrek). Ook de vluchten uit Momignies op zaterdag en de weekvluchten in deze 

periode kaderen in de Ronde van België. 
 

3. SUPER-CUP EN EREPRIJZEN 
 

“Super-cup” en “Ereprijzen” zijn net als in 2018 volledig GRATIS op voorwaarde 

dat men hoklijst- of sportief lid is. Zowel voor de “Super-cup” als de “Ereprijzen” 
zijn er telkens 10 geldprijzen voorzien en een trofee voor de winnaar. 
 

Voor de “Super-cup” wordt een bedrag van 320 EUR verdeeld over de drie 

categorieën (oude, jaarduiven en jonge duiven). Voor de “Ereprijzen” op 
Quiévrain, Noyon, Halve fond en Zware halve fond wordt telkens een bedrag van 

210 EUR verdeeld over de drie categorieën (oude, jaarduiven en jonge duiven; 2 
vluchten per categorie). Totaal dus 1 160 EUR voor “Super-cup” en “Ereprijzen”! 
 

De “Ereprijzen” worden gewonnen met de eerste twee afgegeven duiven 

(dubbelingen tellen hierbij mee) en dit zowel op Quiévrain, Noyon, Halve fond als 
Zware halve fond. Er zijn dus 12 punten te verdienen voor de “Ereprijzen”, zijnde 

6 vluchten. Bij gelijkheid van punten zal de prijzencoëfficiënt worden toegepast. 
Voor de “Super-cup” wordt een totaal van de “Ereprijzen” gemaakt en zijn er dus 
48 punten te verdienen. 
 

Alle klassiekers komen in aanmerking voor deze competitie. De data van 
voornoemde klassiekers zijn terug te vinden onder het punt 11. 

 
4. ZESDAAGSE 
 

Er is een “Zesdaagse” voorzien in elke categorie en dit zowel op de Quiévrain-, 

Noyon-, Halve fond als Zware halve fondvluchten. Ze worden individueel 
verspeeld met de drie eerst afgegeven duiven, ook hierbij tellen dubbelingen 

mee. Voor Quiévrain, Noyon & Halve fond zijn er acht vluchten voorzien voor 
deze “Zesdaagse” en de beste zes uitslagen worden in aanmerking genomen. 

Voor de Zware halve fond zijn er zes vluchten voorzien. Het inschrijvingsgeld 
voor deze zesdaagse bedraagt 10 EUR per categorie en inschrijving kan tot de 
inkorving van de tweede vlucht van deze competitie. De data van de vluchten 

van deze “Zesdaagse” zijn: 
 

Quiévrain: oude en jaarduiven: 28 april, 5, 12, 19 & 26 mei 

  en 2, 9 & 16 juni 2019 
 jonge duiven: 30 juni, 7, 14, 21 & 28 juli 
  en 4, 11 & 18 augustus 2019 
 

Noyon: oude en jaarduiven: 28 april, 5, 12, 19 & 26 mei 
  en 2, 9 & 16 juni 2019 

 jonge duiven: 30 juni, 7, 13, 21 & 28 juli 
  en 4, 11 & 18 augustus 2019 

  



 

Halve fond: oude en jaarduiven: 11, 18 & 25 mei 

  en 1, 8, 15, 22 & 29 juni 2019 
 jonge duiven: 6, 13, 20 & 27 juli 

  en 3, 10, 17 en 24 augustus 2019 
 

Zware halve fond: oude en jaarduiven: 18 & 25 mei en 8 & 22 juni 
  en 6 & 20 juli 2019 

  
 

 
5. BONVLUCHTEN 
 

De bonvlucht op Quiévrain voor oude en jaarduiven is voorzien op 21 april 2019, 
op Noyon voor oude en jaarduiven op 28 april 2019, op Chevrainvilliers voor 
oude en jaarduiven op 11 mei 2019 en op de Zware halve fond (Vierzon) voor 

oude & jaarduiven op 18 mei 2019. De waarborgen voor deze vluchten zullen op 
de wekelijkse circulaires verschijnen. 

 
6. DERBYVLUCHTEN 
 

De derbyvlucht op Quiévrain voor de jonge duiven is voorzien op 30 juni 2019, 

op Noyon voor de jonge duiven op 21 juli 2019, op Chevrainvilliers voor de jonge 
duiven op 13 juli 2019 en op de Zware halve fond (Vierzon) voor de jonge duiven 

op 27 juli 2019. 
 
7. GRATIS PRIJZEN 
 

Er is voor dit speelseizoen voor 1 250 EUR aan GRATIS PRIJZENGELD 
voorzien voor de liefhebbersleden van de duivenmaatschappij “De Vrijheid” 

Ophasselt en dit op de hieronder vermelde vluchtdata: 
 

Quiévrain: 175 EUR voor oude en jaarduiven op 12 mei 2019 
 150 EUR voor jonge duiven op 14 juli 2019 

 325 EUR 
 

Noyon: 175 EUR voor oude en jaarduiven op 19 mei 2019 

 250 EUR voor jonge duiven op 4 augustus 2019 
 425 EUR 
 

Halve fond: 150 EUR voor oude en jaarduiven op 1 juni 2019 
 150 EUR voor jonge duiven op 27 juli 2019 
 300 EUR 
 

Zware halve fond: 125 EUR voor oude en jaarduiven op 8 juni 2019 
   (Chateauroux nationaal) 

   75 EUR voor jonge duiven op 17 augustus 2019 
 200 EUR  (Blois FVOV) 
 

Deze verdeling is opgemaakt aan de hand van het aantal ingetekende duiven per 

categorie gedurende het vorige speelseizoen. 
 

Vanaf 18 augustus 2019 wordt eveneens een GRATIS NAJAARSCRITERIUM 

georganiseerd voor de jonge duiven uit Quiévrain en Noyon. 
 



 

8. KAMPIOENSCHAPPEN 
 

Voor de vluchten, die worden ingericht in de schoot van onze maatschappij, 
zijnde Quiévrain, Noyon, Halve fond en Zware halve fond, is er een totaalbedrag 

van 2.750 EUR vooropgesteld. Alle kampioenschappen eindigen op 8 september 
2019 in gevolge de beslissingen van de KBDB. Vanaf 25 augustus 2019 is er 
echter wel een najaarskampioenschap op de Quiévrainvluchten. 
 

Men moet evenwel lid zijn van de maatschappij om aan deze kampioenschappen, 
gratis prijzengeld en andere klassementen te kunnen deelnemen. Om lid te 

worden betaalt men 25 EUR (voor alle kampioenschappen) & 10 EUR indien 
enkel Zware halve fond. 

 
Hoklijstleden zijn evenwel automatisch lid van onze maatschappij en nemen dus 
volledig GRATIS deel aan onze kampioenschappen. 
 

Voormeld bedrag van 2.750 EUR omvat enkel de geldprijzen verbonden aan de 
verschillende koning- en kampioenschappen 2019. De vluchten die in 

aanmerking komen voor de verschillende klassementen zijn: 
 

Quiévrain: Alle vluchten tot 8 september 2019 en dit voor zowel oude, 
jaarduiven als jonge duiven. 

 

Noyon: Voor oude en jaarduiven de vluchten vanaf 7 april 2019 tot 
en met 28 juli 2019, voor de jonge duiven de vluchten vanaf 

2 juni 2019 tot en met 8 september 2019. 
 

Halve fond: Alle vluchten van het WOP-verbond. Voor oude en jaarduiven 
de vluchten vanaf 4 mei 2019 tot en met 27 juli 2019 en voor 

de jonge duiven de vluchten vanaf 15 juni 2019 tot en met 
31 augustus 2019. 

 

Zware halve fond: Voor oude en jaarduiven alle vluchten tot en met 27 juli 2019 
en voor de jonge duiven alle vluchten. 

 

Voor de “Asduiven” komen dezelfde vluchten in aanmerking. Voor alles tellen ook 
onvolledige prijzen mee. Dubbelingen tellen niet mee voor de kampioenschappen 
1 + 2 en dus ook niet voor de “Asduiven”. 
 

De “Super-asduif” is de duif met de beste uitslagen op een beperkt aantal (voor 
Quievrain 8 vluchten, voor Noyon 6 vluchten, voor Halve fond 5 vluchten en voor 

Zware halve fond 4 vluchten) vluchten, die zelf te kiezen zijn en dit is zo in elke 
categorie en over elke afstand. De duif met de laagste coëfficiënt is winnaar. De 
winnaar hiervan ontvangt op de kampioenenviering een prachtige trofee. 
 

De “Koning” is de liefhebber met het grootste getal prijzen 1 + 2 (oude, 
jaarduiven en jonge duiven). 
 

“Algemeen Koning” is de liefhebber met het grootste getal prijzen 1 + 2 voor 
oude en jaarse gedurende de maanden mei, juni en juli; voor de jonge duiven 
juli en augustus (enkel weekendvluchten). 
 

Voor alle kampioenschappen worden de prijzen per tweetal in aanmerking 
genomen. 

 



 

9. ERE-KAMPIOENSCHAPPEN 
 

Het liefhebber-lid met het meeste aantal prijzen op alle vluchten tot en met 8 
september 2019 wordt “Algemeen Ere-kampioen” van onze maatschappij. Er is 

ook een onderverdeling in de ere-kampioenschappen naar afstand (Quiévrain, 
Noyon, Halve fond en Zware halve fond) en dan nog eens een onderverdeling 
naar categorie. Onvolledige prijzen en dubbelingen tellen mee. 

 
10. BESTUURSVLUCHTEN 
 

Naar jaarlijkse gewoonte, zal ieder bestuurslid zich een bepaalde vlucht 
toeschrijven. De winnaar van deze vlucht ontvangt dan van dit bestuurslid een 

trofee op de kampioenenviering. 
 

Éénzelfde duif kan evenwel slechts één trofee per vluchtdag winnen. De 
bestuursvluchten zullen ten gepaste tijde op de wekelijkse circulaires worden 

vermeld. Bij het niet afhalen van deze trofee op de kampioenenviering beslist het 
bestuurslid in kwestie wat er met de trofee zal gebeuren. 

 
11. KLASSIEKERS 
 

Eveneens naar jaarlijkse gewoonte zijn er een aantal vluchten die als 

KLASSIEKER zullen worden aangestipt. De winnaar ontvangt dan ook een trofee 
op de kampioenenviering. Ook hier kan slechts één trofee gewonnen worden 

door éénzelfde duif per vluchtdag. Deze vluchten komen ook in aanmerking voor 
“Super-cup” en “Ere-prijzen” (zie punt 3) en dit met punten voor de eerste en 
tweede afgegeven duif. Dubbelingen tellen mee. 
 

Quiévrain: Bonvlucht voor oude & jaarduiven 21 april 2019 
 Gratis prijzengeld voor oude & jaarduiven 12 mei 2019 

 Derbyvlucht voor de jonge duiven 30 juni 2019 
 Gratis prijzengeld voor de jonge duiven 14 juli 2019 
 

Noyon: Bonvlucht voor oude & jaarduiven 28 april 2019 

 Gratis prijzengeld voor oude & jaarduiven 19 mei 2019 
 Derbyvlucht voor de jonge duiven 21 juli 2019 

 Gratis prijzengeld voor de jonge duiven 4 augustus 2019 
 

Halve fond: Chevrainvilliers voor oude & jaarduiven 11 mei 2019 

 Gratis prijzengeld op Chevrainvilliers 
 voor oude & jaarduiven 1 juni 2019 
 Chevrainvilliers voor de jonge duiven 13 juli 2019 

 Gratis prijzengeld op Chevrainvilliers 
 voor de jonge duiven 27 juli 2019 
 

Zware halve fond: Vierzon voor oude & jaarduiven 18 mei 2019 
 Gratis prijzengeld op Chateauroux voor 

 oude & jaarse 8 juni 2019 

 Vierzon voor de jonge duiven 27 juli 2019 
 Gratis prijzengeld op Blois voor de 

 jonge duiven 17 augustus 2019 
 



 

12. GOUDEN DUIF 
 

Er is voor de 25ste opéénvolgende keer een GOUDEN DUIF te winnen. Lid-zijn van 
de maatschappij is de enige voorwaarde om kunnen mee te dingen naar deze 

GOUDEN DUIF. Enkel en alleen de eerste afgegeven duif in haar categorie komt 
in aanmerking voor deze competitie. Vier vooraf bepaalde vluchten waarvan de 
data hieronder zijn vermeld, komen in aanmerking voor deze competitie. 

Dubbelingen tellen niet mee. Er is enkel de GOUDEN DUIF te winnen en 
deelname is gratis voor de leden. 
 

Indien een vlucht niet doorgaat komt de volgende week in aanmerking. De 
vluchten zijn voorzien om de twee weken en de vastgestelde data zijn de 

volgende: 
 

Quiévrain: oude & jaarduiven: 21 april, 5 & 19 mei en 2 juni 2019 
 jonge duiven: 30 juni, 14 & 28 juli en 11 augustus 

2019 
 

Noyon: oude & jaarduiven: 21 april, 5 & 19 mei en 2 juni 2019 

 jonge duiven: 23 juni, 7 & 21 juli & 4 augustus 
2019 
 

Halve fond: oude & jaarduiven: 11 & 25 mei en 8 & 22 juni 2019 

 jonge duiven: 6 & 20 juli en 3 & 17 aug. 2019 
 

Zware halve fond: oude & jaarduiven: 25 mei 2019 (Bourges Nationaal) 

  8 juni 2019 (Châteauroux Nationaal) 
  22 juni 2019 (Tours Nationaal) 
  6 juli 2019 (Montluçon Nationaal) 

  
 

De liefhebbers dienen zelf hun formulier in te vullen en binnen te brengen en de 

berekeningen dienen tot drie cijfers na de komma te zijn gemaakt. De eerst 
afgegeven duif die vier vluchten wint en de kleinste coëfficiënt behaalt, is de 

winnaar van de GOUDEN DUIF. Het is niet noodzakelijk telkens dezelfde duif als 
eerste af te geven. Er zijn reeds achttien verschillende winnaars van deze 
GOUDEN DUIF. 

  



 

13. BRICON CUP ***** NIEUW****** 
 

Er is voor de eerste keer een BRICON SPEEDY EXTREME geschonken door 
BRICON te winnen. Lid-zijn van de maatschappij is de enige voorwaarde om 

kunnen mee te dingen naar deze PRIJS. De eerste en tweede afgegeven duif in 
haar categorie komt in aanmerking voor deze competitie. Vier vooraf bepaalde 
vluchten waarvan de data hieronder zijn vermeld, komen in aanmerking voor 

deze competitie. Dubbelingen tellen niet mee. Er is enkel de BRICON SPEEDY 
EXTREME te winnen en deelname is gratis voor de leden. 
 

Indien een vlucht niet doorgaat komt de volgende week in aanmerking. De 
vluchten zijn voorzien om de twee weken en de vastgestelde data zijn de 

volgende: 
 

Quiévrain: oude & jaarduiven: 28 april, 12 & 26 mei en 9 juni 2019 
 jonge duiven: 7 & 21 juli en 4 & 18 augustus 2019 
 

Noyon: oude & jaarduiven: 28 april, 12 & 26 mei en 9 juni 2019 
 jonge duiven: 30 juni, 13 & 28 juli & 11 augustus 

2019 
 

Halve fond: oude & jaarduiven: 18 mei en 1, 15 & 29 juni 2019 
 jonge duiven: 13 & 27 juli en 10 & 24 aug. 2019 
 

Zware halve fond: oude & jaarduiven: 18 mei 2019 (Vierzon Nationaal) 
  1 juni 2019 (Châteauroux F.V.O.V.) 

  15 juni 2019 (Argenton F.V.O.V.) 
  29 juni 2019 (Châteauroux F.V.O.V.) 
  
 

De liefhebbers dienen zelf hun formulier in te vullen en binnen te brengen en de 
berekeningen dienen tot drie cijfers na de komma te zijn gemaakt. De eerste 2 

afgegeven duiven die vier vluchten winnen en de kleinste coëfficiënt behalen, zijn 
de winnaar van de BRICON SPEEDY EXTREME. Het is niet noodzakelijk telkens 

dezelfde duif als eerste en tweede af te geven. Wie wordt de eerste winnaar van 
de BRICON CUP? 



 

14. OMTREKKEN 
 

Alle omtrekken zijn vermeld op bijgaande vluchtkalender, behalve deze voor de 
Zware Halve fondvluchten. Alle hieronder vermelde gemeenten zijn toegelaten op 

de vluchten van de Zware Halve fond : 
Erondegem – Erpe – Aalst – Vlekkem – Ottergem – Bambrugge – Mere – 
Nieuwerkerken – Herzele – Ressegem – Aaigem – Haaltert – Erembodegem – 

Hekelgem – Kerksken – Welle – Sint-Lievens-Esse – Woubrechtegem – 
Heldergem – Denderhoutem – Iddergem – Denderleeuw – Okegem – 

Nederhasselt – Sint-Antelinks – Steenhuize-Wijnhuize – Aspelare – Outer – 
Ninove – Meerbeke – Pollare – Appelterre-Eichem – Voorde – Smeerebbe-
Vloerzegem – Ophasselt – Hemelveerdegem – Sint-Maria-Lierde – Sint-Martens-

Lierde – Parike – Deftinge – Schendelbeke – Idegem – Zandbergen – 
Denderwindeke – Lieferinge – Nieuwenhove – Grimminge – Onkerzele – 

Nederboelare – Goeferdinge – Zarlardinge – Everbeek – Overboelare – 
Geraardsbergen – Moerbeke – Galmaarden – Waarbeke – Viane – Bever – Deux-

Acren – Neigem – Lessenbos – Lessen – Ghoy – Ogy – Ellezelles – Flobecq – 
Opbrakel – Nederbrakel – Zegelsem – Elst – Michelbeke – Sint-Maria-Oudenhove 
– Erwetegem – Godveerdegem – Grotenberge – Leeuwergem – Elene – Hillegem 

– Borsbeke – Burst – Zonnegem – Letterhoutem – Vlierzele – Bavegem – 
Oordegem – Impe – Moorsel – Zottegem – Oombergen – Sint-Goriks-Oudenhove 

– Strijpen – Velzeke-Ruddershove – Sint-Kornelis-Horebeke – Papegem – 
Balegem – Sint-Lievens-Houtem – Oosterzele – Roborst – Rozebeke – Sint-
Blasius-Boekel – Hekelgem – Teralfene – Liedekerke – Roosdaal – Gooik – 

Oetingen – Vollezele – Tollembeek – Bever – Lede – Hofstade – Herdersem – 
Wanzele – Smetlede – Westrem & Massemen. 

 
15. REGLEMENTEN 
 

De reglementen van de afdeling Oost-Vlaanderen zijn integraal van toepassing 

voor alle vluchten die in de schoot van onze maatschappij worden ingericht. Men 
dient aldus in regel te zijn met de reglementen van de K.B.D.B., lidkaart en 

coördinaat alsook het inentingsformulier kunnen voorleggen bij elke inkorving. 
 
Bestatigen doet men in doosjes bestaande uit twee afzonderlijke delen zonder 

gaatjes en één gummi per doosje. Gummi’s binnenbrengen in het lokaal of 
telefoneren wordt niet aanvaard. Gelieve ook niet te vergeten de constateurs 

tijdig binnen te brengen. Éen constateur voor de snelheid en één apparaat voor 
de halve fond. Indien men speelt op een vlucht in afzonderlijke organisatie en op 
een vlucht in verbond is men verplicht twee constateurs te nemen. 
 

Wat elektronisch constateren betreft, maakt de maatschappij zich sterk al het 
nodige te doen om de liefhebbers, die elektronisch wensen te constateren in de 

optimale omstandigheden te zullen begeleiden. We wensen er onze liefhebbers 
evenwel op attent te maken zich te houden aan de richtlijnen voor het 

elektronisch constateren en meer bepaald het reglementair plaatsen van de 
antennes. 
 



 

Gelieve ook aandacht te besteden aan het aanmelden en het bestatigen van de 

controle gummi en dit voor de nationale vluchten dewelke onze maatschappij zal 
inkorven.  

 

De eerste twee geklokte duiven van iedere liefhebber in elke categorie zullen 

verplicht worden gecontroleerd  

- binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, 

sec) voor de eerste geklokte duif per categorie  

- binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, 

sec) voor de tweede geklokte duif per categorie  

in het hoofdtoestel of het controletoestel. Bij gebrek aan een 

controleconstatatie, zal de duif één seconde nà de eerstvolgende 

controlebestatiging worden geklasseerd. Indien deze nalatigheid meerdere 

duiven betreft, zullen deze, na de eerstvolgende controlebestatiging, 

geklasseerd worden, van seconde tot seconde, in volgorde van bestatiging. 

Indien geen enkele controle werd uitgevoerd zullen alle bestatigingen 

worden geannuleerd. De verplichte termijn voor controle vervalt voor de 

gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar 

attest van de dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber 

wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde controle niet kan 

uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en 

door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd. De controle dient echter 

wel te geschieden binnen een termijn van 2 uren vanaf het officiële uur van 

bestatiging (in u, min, sec).  

De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de 

vereniging worden binnengebracht.  

Indien het elektronisch systeem faalt en er bij de inkorving slechts één 

gummi werd aangebracht, wordt de gummi gebruikt bij wijze van 1ste 

bestatiging. De chip moet bestatigd worden ter controle (in een potje of 

rechtstreeks in functie van het type van de gebruikte chip). Deze 

beschadigde chip zal, na het lichten van het toestel, moeten bewaard 

worden door de vereniging tot het einde van het lopende vluchtseizoen.  

Indien de controle niet tijdig wordt geklokt, moet de duif worden 

geklasseerd op de bestatiging van de controle.  

Indien het elektronisch systeem werkt en de duif werd normaal elektronisch 

geconstateerd, doch de duif komt thuis zonder gummi, dan kan de 

betreffende chip in een mechanisch toestel geconstateerd worden als 

controlebestatiging.  

De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht 

vanaf de 3de dag van bestatiging.  
 
 
 

 
 



 

16. BEGELEIDER 
 

Alle leer- en Quiévrain- en Halve fond-vluchten worden vervoerd door 
Martens/Ogiers en de snelheidsvluchten uit Frankrijk door Lathouwers. 
 

Indien één van voornoemde punten problemen zou opleveren of mocht U vragen 
hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met één van onze onderstaande 
bestuursleden of neem telefonisch contact op met ons lokaal. Een e-mail sturen 

met Uw vraag kan uiteraard ook. Bewaar dit formulier gedurende het ganse 
vluchtseizoen 2019. Het zal U samen met het vluchtprogramma zeker nog van 

pas komen. 
 

De verkochte ringen 2019 in ons lokaal: 4031001 tot 4040000 

 4209001 tot 4210000 
 4214801 tot 4215000 
 4219001 tot 4219500 

 
Het bestuur, 
 

Voorzitter: Lauwereys Juliette Ondervoorzitter: Schotte Geert 
 
Secretaris: Poisson Walter Adj. secretaris: Van Snick André 

 
Schatbewaarder: Lapage Noël Adj. schatbewaarder: Leus Dany 

 
Rangschikker: Poisson Walter 
 

Bestuursleden: De Decker Hendrik, Jalet Jannick & Vander Bracht Jan 
 

Lokaalhoudster: Schotte Claire 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


