
 

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 

MEDEDELINGEN 

➢ WINNAARS KLASSIEKERS OP: 

QUIEVRAIN: OUDE DUIVEN 

   JAARSE DUIVEN: 

NOYON:  OUDE DUIVEN: 

   JAARSE DUIVEN: 

SERMAISES: OUDE DUIVEN:   VAN DER LINDEN LENY 

   JAARSE DUIVEN:   VAN DEN BERGHE ARNO 

BOURGES: OUDE DUIVEN:  LEUS DANY 

   JAARSE DUIVEN:  DE DEYN – VAN SNICK 

 

➢ Op zaterdag 4 juli 2020 KLASSIEKER met GRATIS PRIJZEN op de ZWARE 

HALVE FOND met NATIONALE vlucht uit CHATEAUROUX (K.B.D.B). 2e vlucht 

voor DE GOUDEN DUIF en 1e vlucht voor de BRICON CUP. Inkorving 

donderdagavond 03 juli 2020 van 18u tot 21u ZEER STIPT. 

 

➢ Op zaterdag 4 juli 2020 KLASSIEKER met GRATIS PRIJZEN voor oude en jaarse 

en OPENINGSVLUCHT voor JONGE DUIVEN uit SERMAISES van het tweeverbond 

Ophasselt – Woubrechtegem (WOP-verbond).  2e vlucht voor DE GOUDEN DUIF 

bij oude en jaarse en 1e vlucht voor de BRICON CUP bij oude en jaarse. 

Tevens ook overkoepelende uitslag in het OPNIWO-verbond (WOP-verbond & 

Ninove). Opgelet: liefhebbers kunnen slechts in één lokaal inmanden voor deze 

vluchten!!! De inkorving vindt plaats op vrijdagavond vanaf 17u tot 20u stipt. 
 

➢ Op zondag 5 juli 2020 KLASSIEKER met GRATIS PRIJZEN voor oude en jaarse & 

GROTE PRIJSVLUCHT voor jonge uit NOYON. 1e vlucht voor de BRICON CUP bij 

de oude & jaarse en 1e vlucht voor DE GOUDEN DUIF bij de jonge. 

Jaarduiven mogen GRATIS dubbelen.  

De inkorving vindt plaats op zaterdagnamiddag vanaf 14u30 tot 18u stipt. 

➢ Op zondag 5 juli 2020 KLASSIEKER met GRATIS PRIJZEN voor oude en jaarse & 

GROTE PRIJSVLUCHT voor jonge uit QUIEVRAIN. 1e vlucht voor de BRICON 

CUP bij oude & jaarse en 1e vlucht voor DE GOUDEN DUIF bij de jonge. 

Jaarduiven mogen GRATIS dubbelen. 

De inkorving vindt plaats op zaterdagavond vanaf 18u30 tot 21u stipt. 

 

➢ Liefhebbers AANDACHT. De reglementering aangaande OVERSCHRIJVING 

van duiven die op uw hok zitten is van toepassing. Gelieve deze nauwkeurig 

op te volgen zodat wij bij inbreuken geen slecht nieuws moeten meedelen!!! 

➢ Gelieve te noteren dat de duiven dewelke deelnemen aan de 

(inter)nationale wedvluchten 2020 en manueel worden ingekorfd 

verplichtend dienen voorzien te zijn van een “speciale controlechipring”. 

Deze chipring wordt, zoals de elektronisch chipring, gekoppeld aan de 

identiteitsring in de inkorvingslokalen. Kostprijs van deze chipring 1,10 

EURO (ten laste van de liefhebber). Rekening houdend met het feit dat 

bepaalde verenigingen problemen ondervinden voor deze koppeling van 

chipringen (tijdsgebrek) zal deze procedure worden toegepast vanaf 

01/07/2020 (inkorving Limoges I). 

➢ Uitslagen & vluchtprogramma’s (circulaires) van onze maatschappij zullen integraal 

gepubliceerd worden op onze website: www.dekat-devrijheid.be. 

LEERVLUCHTEN 

➢ Op woensdag: Leervlucht uit QUIEVRAIN met inkorving dinsdagavond 

van 18u tot 20u en los woensdagmorgen lossingsuur Oost-

Vlaanderen. 

 Voorzitter Secretaris Schatbewaarder 

Lauwereys Juliette Poisson Walter Lapage Noël 
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