
 

Koninklijke Duivenmaatschappij “De Vrijheid” 

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

GSM: 0498/50.86.30 & Tel: 054/50.00.16  

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

GROTE PRIJSVLUCHT voor oude, jaarduiven ( 1 categorie) & BESTUURSVLUCHT 

jonge uit NOYON op 25 augustus 2019 

BESTUURSVLUCHT met een trofee voor de winnaar bij de JONGE geschonken 

door ons bestuurslid, Walter POISSON. 
 

Inkorving: Zaterdagnamiddag 24 augustus 2019 vanaf 14u tot 18u stipt. Zowel 
manueel als elektronisch bestatigen is toegelaten. 

Lossing: Zondagmorgen interprovinciale lossing. Het precieze lossingsuur zal tijdig 
gekend zijn in het lokaal op de website www.kbdb.be rubriek TT info en 
telefonisch op nummer 02/896.54.54. De vergezeller Lathouwers. 

Speelsysteem: Van deze vlucht is er een overkoepelende uitslag met Denderbond 
Ninove (NIOP-verbond) en kan dus maar in één van beide lokalen ingemand worden. 
Lidkaart en coördinaat dient bij elke inkorving voorgelegd te worden. Het attest van 
inenting tegen paramixo dient aan de inschrijvingstafel te worden afgegeven. Het is 
evident dat de deelnemers in de toegelaten omtrek (zie vluchtprogramma) dienen te 
wonen. Prijzen zijn te winnen per tweetal, miezen 10-20-30 per tweetal en hoger 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 en jaarduiven in 1 categorie en volgens inzet.  
   
Deze vlucht is voor de jonge duiven gewaarborgd in de bons aan 1,50 EUR per duif: 
25 EUR 25 EUR 25 EUR 25 EUR 25 EUR 15 EUR 
15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 10 EUR 
10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 
10 EUR                 10 x 5 EUR                      15 maal 3 EUR                  100 maal 2 EUR  
en verder 1 EUR tot de laatste volle prijs per tweetal. 
 
                                   Zetnummer   Series 
 

Jonge:            976.6     4 x 333.3    6 x 222.2                                  tot 30 gewaarborgd 

 
Kaartserie aan 1 EUR per duif en dit enkel bij de jonge. 
15 DNA 30 EUR - 10 DNA 20 EUR - 6 DNA 15 EUR - 4 DNA 10 EUR- 2DA 5 EUR en verder 
4 EUR 
3 duiven & 4 duiven aangeduid aan 1 EUR per duif enkel bij de jonge. 
3 duiven aangeduid: 12 EUR en verder 6 EUR 
4 duiven aangeduid: 15 EUR en verder 8 EUR 
Autoserie aan 2 EUR per duif enkel bij de jonge: 15 EUR & verder 8 EUR 

Klop aan 5 EUR per duif enkel bij de jonge: 25 EUR & verder 10 EUR en Stunt aan 5 EUR 
per duif en dit ook enkel bij de jonge: 25 EUR & verder 10 EUR. 

Vrije inleg aan 0,60 EUR per duif en prijzen van 1,20 EUR per tweetal bij zowel oude als 
jaarduiven. Tevens dagprijs aan 0,25 EUR en troostprijs aan 0,25 EUR per duif. 

Zetnummer 200.0 + vrije inleg + bon wordt gewaarborgd tot de laatste prijs per tweetal 
bij de jonge duiven. 

Onkosten: 0,75 EUR en lakduiven aan 0,75 EUR. Administratieve kosten: 1,00 EUR ( +1 
EUR indien per post geleverd), constateur: 1,00 EUR en afhouding van 7%. Reglementen 
van Oost-Vlaanderen van toepassing. 
NIOP-verbond: Overkoepelend in beide categoriën 111.1 gewaardborgd. Kost 1 EUR en 
wint 4 EUR. Onkosten worden betaald op de hoofdvlucht en uitslag per 4-tal. Uitslag 
gratis via e-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


