
Koninklijke Duivenmaatschappij “De Vrijheid” 

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

GSM: 0498/50.86.30 

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

NATOURCRITERIUM: ALGEMENE INFO 
 

 

Volgend vluchtprogramma wordt voorgesteld: 
 

 
 

Zondagen: Momignies  op 18 september - 25 september - 2 oktober - 9 oktober 
 

 

Woensdagen: 21 september 28 september 5 oktober 

 Vlucht uit Momignies Vlucht uit Quievrain Vlucht uit Momignies 
 

De woensdagvluchten worden ingekorfd op dinsdagavond van 17u tot 20u30 stipt en de 

zondagvluchten op zaterdagavond van 16u tot 20u30 stipt. 
 

De woensdagvluchten evenals zondagvluchten zijn gewaarborgde vluchten en alle zeven 

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 1.000 EUR gewaarborgd in de klassementen. De verdeling van deze prijzenpot en 

bijhorende toelichting volgen later.  
 

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 de omtrek van Noyon + de resterende Oost-

Vlaamse gemeenten. 

Omtrek Noyon: Elene – Oombergen – Hillegem – Borsbeke – Burst – Ressegem – Aaigem – 

Haaltert – Kerksken – Velzeke-Ruddershove – Leeuwergem – Herzele – Heldergem – Strijpen – 

Zottegem – Grotenberge – Godveerdegem – Sint-Lievens-Esse – Woubrechtegem – Sint-Antelinks 

– Denderhoutem – Denderleeuw – Aspelare – Nederhasselt – Outer – Ninove – Roborst – 

Rozebeke – 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 – Mere – 

Bambrugge – Nieuwerkerken – Erembodegem – Opbrakel – Zegelsem – Meerbeke – Balegem – 

Oosterzele – Oordegem – Sint-Lievens-Houtem – Letterhoutem – Bavegem en Erpe 

 
 

Er is een leervlucht uit Momignies voorzien op woensdag 14 september 2022 met 

inkorving op dinsdagavond van 17u30 tot 20u stipt. 
 

De waarborg voor de eerste twee vluchten zijn bijgevoegd.  
 

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. 

 
 

 
 

 Voorzitter Secretaris Schatbewaarder 

Schotte Geert Poisson Walter Lapage Noël 
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