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RONDOM DE KAT 2020: ALGEMENE INFO 
 

 

Volgend vluchtprogramma wordt voorgesteld: 
 

 

Zaterdagen: 19 september 26 september 3 oktober 10 oktober 
 

 Vlucht uit Momignies (afstand lokaal: 90 km) 
 
 

Zondagen: 20 september 27 september 4 oktober 11 oktober 
 

 Ronde van België waarbij volgende lossingsplaatsen worden weerhouden: 

- Bierges Afstand lokaal: 51 km; 

- Maaseik Afstand lokaal: 138 km; 

- Mettet Afstand lokaal: 79 km; 

- Boom Afstand lokaal: 46 km; 

- Roosendaal (NL) Afstand lokaal: 90 km; 

- Poperinge Afstand lokaal: 82 km; 

 

Dit zijn de weerhouden lossingsplaatsen voor 2020. De lossingsplaats zal op 

zaterdagavond door lottrekking bepaald worden om 22u door een provinciaal 

mandataris    
 

Woensdagen: 23 september 30 september 7 oktober 

 Vlucht uit Momignies Vlucht uit Quievrain Vlucht uit Momignies 
 

De woensdagvluchten worden ingekorfd op dinsdagavond van 17u tot 21u stipt, de 

zaterdagvluchten op vrijdagavond van 17u tot 21 u stipt en de zondagvluchten op 

zaterdagavond van 16u tot 21u ZEER stipt. 
 

De woensdagvluchten evenals de zaterdag- & zondagvluchten zijn gewaarborgde vluchten en 

alle elf vluchten komen in aanmerking voor de klassementen. Er zijn 3 categorieën: oude, 

jaarduiven & jonge. Om aan de klassementen deel te nemen volstaat het aan de vluchten 

deel te nemen. Er is voor 1.500 EUR gewaarborgd in de klassementen. De verdeling van 

deze prijzenpot en bijhorende toelichting volgen later. Naast de geldprijzen is er een trofee 

voorzien voor iedere winnaar. 
 

Liefhebbers die voldoen aan volgende voorwaarden mogen deelnemen aan deze vluchten: 

- alle liefhebbers die in regel zijn met reglementen van de K.B.D.B.; 

- attest van inenting tegen paramixovirose voorleggen bij de eerste inkorving; 

- lidkaart en coördinaat kunnen voorleggen bij de inkorving. 

De omtrek voor deelname aan deze vluchten is ONBEPERKT. 

Net als vorig seizoen zal er naast de normale uitslag met onbeperkte omtrek ook een lokale 

uitslag worden gemaakt met een beperktere omtrek. Deze beperktere omtrek bestaat uit 

volgende gemeenten (oude benaming): Elene – Oombergen – Hillegem – Borsbeke – Burst – 

Bambrugge – Ressegem – Aaigem – Haaltert – Kerksken – Velzeke-Ruddershove – Leeuwergem 

– Herzele – Heldergem – Strijpen – Zottegem – Grotenberge – Godveerdegem – Sint-Lievens-Esse 

– Woubrechtegem – Sint-Antelinks – Denderhoutem – Aspelare – Nederhasselt – Outer – Ninove 

– Liefferinge – Neigem – Roborst – Rozebeke – Scheldewindeke – Munkzwalm – Dikkele – 

Dikkelvenne – Hundelgem – Sint-Goriks-Oudenhove – Elst – Michelbeke – Erwetegem – Sint-

Maria-Oudenhove – Sint-Maria-Lierde – Steenhuize-Wijnhuize – Ophasselt – Smeerebbe-

Vloerzegem – Voorde – Appelterre-Eichem – Pollare – Nederbrakel – Parike – Sint-Martens-

Lierde – Deftinge – Hemelveerdegem – Schendelbeke – Nederboelare – Onkerzele – Idegem – 

Grimminge – Zandbergen – Denderwindeke – Everbeek – Zarlardinge – Goeferdinge – 

Overboelare – Geraardsbergen – Moerbeke – Galmaarden – Nieuwenhove – Waarbeke – Viane – 

Opbrakel – Zegelsem – Meerbeke – Balegem – Sint-Lievens-Houtem – Oosterzele – Bavegem – 

Letterhoutem – Vlierzele – Papegem – Oordegem – Smetlede – Zonnegem – Vlekkem – Ottergem 

– Erondegem – Impe – Lede – Erpe – Aalst – Mere – Nieuwerkerken – Erembodegem – Welle – 

Iddergem – Denderleeuw – Hekelgem – Okegem – Sint-Blasius-Boekel – Massemen – Westrem – 

Wanzele – Serskamp – Schorisse - Sint-Kornelius-Horebeke en Hofstade.
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De liefhebbers die tot de kleine omtrek behoren, kunnen pas deelnemen aan deze vlucht 

nadat ze hun duiven ook inschreven voor de vlucht met onbeperkte omtrek. Duiven die 

gedubbeld zijn in de vlucht met onbeperkte omtrek zullen ook in de vlucht met kleine omtrek 

als gedubbeld beschouwd worden. 
 

Er is een leervlucht uit Momignies voorzien op woensdag 16 september 2020 met 

inkorving op dinsdagavond van 17u30 tot 20u stipt. 
 

De waarborg voor de eerste twee vluchten in het kader van Rondom De Kat 2020 die 

doorgaan op 22 september aanstaande (Momignies) met inkorving vrijdagavond & 23 

september aanstaande (Ronde van België) met inkorving zaterdagavond, zijn bijgevoegd 

evenals de waarborg voor de vluchten met beperktere omtrek. De waarborg voor de derde 

vlucht in het kader van Rondom De Kat 2020 die dus doorgaat op 23 september aanstaande 

met vlucht uit Momignies zal bij het binnenbrengen van de constateurs of elektronische 

bakjes van de zondagvlucht bekend gemaakt worden. 
 

Teneinde een vlotte inkorving en inschrijving te kunnen garanderen, vermelden wij nog dat 

de duiven eerst dienen ingekorfd en daarna ingeschreven. Nieuwe liefhebbers dienen hun 

lidkaart en hun coördinaat bij het inkorven van de duiven voor te leggen. Tevens dient het 

inentingsattest tegen paramixovirose bij de eerste inkorving voorgelegd te worden. Wij 

dienen nog op te merken dat indien er dubbelingen zijn, de duiven dienen afgegeven te 

worden in de volgorde zoals ze ook bij de inschrijving dienen te staan. 

 

Regels met betrekking tot COVID-19 zijn van toepassing. Mondmaskers bij bezoek aan het 

lokaal, handen ontsmetten en afstand bewaren. Het belang van deze regels dient niet verder 

uitgelegd te worden. Dank voor uw medewerking. 
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