
 

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 
 
Beste duivenliefhebber, 
 
In bijlage kan u de hoklijst vinden voor het speelseizoen 2022. Deze hoklijsten dienen in 
het lokaal te zijn binnengebracht ten laatste op zondag 28 november 2021. 
 
De ringnummers evenals het jaartal dient duidelijk vermeld te zijn. Bekijk tevens goed 
de identificatiegegevens en wijzig deze in het rood mocht dit nodig zijn. Met betrekking 
tot de woonplaats dienen wij op te merken dat de oude benaming van de gemeente 
(deelgemeente) dient vermeld te worden; bvb een inwoner van Ophasselt dient 
Ophasselt en niet Geraardsbergen te vermelden. Tevens telefoonnummer, GSM en e-
mailadres vermelden. Belangrijk voor het aanmelden van verdwaalde duiven en 
ontvangen nieuwsbrief KBDB. Voor de handtekening dient de tekst ‘voor akkoord’ 
genoteerd te worden.  
 
De prijs van de hoklijst voor het jaar 2022 is vastgelegd op 25 EUR per liefhebber en op 
35 EUR voor tandems (per bijkomend tandemlid eveneens 10 EUR). Indien mogelijk 
kunnen ook de werkende leden aan de associatie worden toegevoegd (alle gegevens van 
de persoon in kwestie vermelden). Bij het binnenbrengen van uw hoklijst in het lokaal 
van duivenmaatschappij “De Vrijheid” te Ophasselt, betaalt u 25 EUR en in ruil daarvoor 
heeft het bestuur van de koninklijke duivenmaatschappij “De Vrijheid” beslist een 
waardebon van 10 EUR te schenken. Tandems ontvangen een waardebon van 20 EUR. 
Deze waardebon kan worden afgetrokken van de ingezette gelden op de wedvluchten 
van het seizoen 2022 die in de schoot van onze maatschappij zullen worden 
georganiseerd.  
 
U betaalt dus slechts 15 EUR voor uw hoklijst. 
 
Wij hopen hiermee onze liefhebbers een mooi geschenk aan te bieden. Vergeet niet dat 
ook onze maatschappij zeer gehecht is aan haar leden. Iedereen is dus van harte welkom 
met zijn of haar hoklijst. We vermelden er nog bij dat bij het binnenbrengen van uw 
hoklijst in onze maatschappij u automatisch lid wordt. Lid-zijn houdt in dat u gratis 
meedoet aan alle klassementen die uitgeschreven worden.  
 
Opgelet: hoklijsten die na 28 november 2021 worden binnengebracht dienen een dubbele 
bijdrage te betalen.  
 
Met betrekking tot het seizoen 2021 herinneren wij onze liefhebbers eraan dat de 
formulieren met betrekking tot SUPERASDUIVEN en de competitie GOUDEN DUIF ter 
beschikking liggen in het lokaal of te downloaden zijn op onze website. Deze formulieren 
dienen door de liefhebbers zelf ingevuld te worden en ten laatste op 15 oktober in het 
lokaal te zijn binnengebracht. Uitslagen van koning en kampioenschappen 2021 liggen 
reeds ter inzage in het lokaal en zullen aan de liefhebbers worden toegestuurd samen 
met de dagorde van de kampioenenviering die doorgaat op 11 december 2021. 
 
Openingsuren van Café DE KAT: maandag en donderdag van 15u30 tot 19u30, vrijdag 
en zaterdag van 15u30 tot 22u, zondag van 10u tot 22u. Gesloten op dinsdag en 
woensdag.  
 
Het tijdstip van het afhalen van de ringen 2022 dient nog vastgelegd te worden en zal 
tijdig kenbaar gemaakt worden. 
 
Met sportieve groeten van wege het bestuur.  
 
 
Lauwereys Juliette Poisson Walter Lapage Noël 
Voorzitter Secretaris Schatbewaarder 


