
 

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 

➢ VOOR ALLE INKORVINGEN (OP AFSPRAAK!!!) en bezoeken aan het lokaal 

zijn de regels omtrent COVID19 van toepassing. Dus VERPLICHT 

mondmasker bij toetreden lokaal, ontsmetten van de handen  en social 

distance van 1.50 meter te bewaren. Gelieve deze strikt op te volgen!!! 

➢ EINDE KAMPIOENSCHAPPEN bij oude & jaarse op weekend 15 en 16 

augustus, behalve op Quiévrain. Voor Quiévrain en jonge duiven eindigen 

kampioenschappen op laatste vlucht van het seizoen. Op de formulieren van 

GOUDEN DUIF en BRICON CUP zullen de data van de geldende vluchten 

genoteerd worden.  

➢ WINNAAR DERBYVLUCHT NOYON JONGE 19/7: 

VERSTICHELEN CHRISTIAN 

WINNAARS BESTUURSVLUCHT LAPAGE NOEL uit NOYON 26/7 

OUDE DUIVEN:   SEGHERS PAUL & BART 

JAARSE DUIVEN:  VAN HELLEPUTTE H&G 

JONGE DUIVEN:  VERSTICHELEN CHRISTIAN 

➢ Op zaterdag 8 augustus 2020 GROTE PRIJSVLUCHT  voor oude en jaarse & 

KLASSIEKER voor JONGE op de ZWARE HALVE FOND met NATIONALE vlucht 

uit BOURGES (K.B.D.B.). 1e vlucht voor DE GOUDEN DUIF bij de jonge. !!!! 

GEWIJZIGDE UREN INKORVING: OP AFSPRAAK donderdagavond 6 augustus 

2020 van 17U30 TOT 20U30 ZEER STIPT  

➢ Op zaterdag 8 augustus 2020 BESTUURSVLUCHT voor oude, jaarse en jonge uit 

SERMAISES van het tweeverbond Ophasselt – Woubrechtegem (WOP-verond) met 

trofee voor de winnaars geschonken door ons berstuurslid JALET JANNICK. 3e vlucht 

voor de BRICON CUP bij de jonge. 

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

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

vluchten!! De inkorving OP AFSPRAAK vindt plaats op VRIJDAGAVOND vanaf 17u 

tot 20u ZEER stipt. 

➢ Op zondag 9 augustus 2020 BESTUURSVLUCHT voor oude en jaarse & voor jonge 

uit NOYON met trofee voor de winnaar geschonken door ons bestuurslid VAN SNICK 

ANDRE. 4e en laatste vlucht voor de GOUDEN DUIF bij de oude & jaarse en 3e 

vlucht voor DE BRICON CUP bij de jonge. Jaarduiven mogen GRATIS dubbelen. 

De inkorving OP AFSPRAAK vindt plaats op zaterdagnamiddag vanaf 14u30 tot 18u 

stipt. 

➢ Op zondag 9 augustus 2020 BESTUURSVLUCHT voor oude, jaarse & jonge uit 

QUIEVRAIN met trofee voor de winnaar geschonken door ons bestuurslid DE 

DECKER HENDRIK.  4e en laatste vlucht voor de GOUDEN DUIF bij oude & 

jaarse en 3e vlucht voor DE BRICON CUP bij de jonge. Jaarduiven mogen 

GRATIS dubbelen. De inkorving OP AFSPRAAK vindt plaats op zaterdagavond vanaf 

18u30 tot 21u stipt. 
➢ Liefhebbers bij wie tijdens het weekend noodkoppelingen werden uitgevoerd dienen deze na de 

vlucht VERPLICHT te laten regulariseren. Gelieve uw bakje binnen te brengen voor 
regularisatie of na uitlezen in het lokaal te laten.  

➢ 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!!! 

➢ 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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