
Beste liefhebber, 

 

2020 moest HET JAAR worden voor Kon. duivenbond Zonhoven ! 

ONS 100 JARIG BESTAAN. Wij zijn goed gestart, begin januari onze nieuwjaarstrak-

tatie, februari traktatie op taart en begin maart “ ONZE TROFEEEN 100 JAAR” 

Zo hadden we voor iedere maand van ons jubileumjaar iets voorzien met als kers op 

de taart in oktober ONS FEEST ! 

Maar half maart kwam CORONA roet in het eten gooien !  

2020 zit over de hele wereld in ieders geheugen gegriefd, maar niet om de reden die 

wij in gedachten hadden ! 

MAAR GEZONDHEID KOMT NU OP DE EERSTE PLAATS !!!!!! 

Hier volgt een samenvatting van de regels die we stipt moeten naleven. 

ALLES ZAL DIT SEIZOEN OP AFSPRAAK GEBEUREN !!!!!!!!!!! 

LEERVLUCHTEN : 

 2 dagen voor de leervlucht geef je telefonisch door hoeveel duiven je wil inkorven 

op de leervlucht 

       Vb. maandag leervlucht : 

       - zaterdag doorgeven hoeveel duiven 

       - zondag krijg je sms of telefoon hoe laat je kan komen 

       - hou jullie stipt aan je afspraak 

 liefhebbers komen VERPLICHT met mondmasker, ontsmetten de handen en            

       plaatsen de duiven zelf in de manden 

 er mag slechts 1 liefhebber in het inkorflokaal aanwezig zijn. De volgende wacht   

       in de deuropening. Als de liefhebber voor hem uit het lokaal is, mag de volgende 

       binnen. 

 na inkorving gaat de liefhebber via het schuifraam van het cafetaria naar buiten. 

       De KBDB vraagt ook om onmiddellijk naar huis te gaan en NIET op de parking te   

       blijven hangen. 

 

 



WEDSTRIJDVLUCHTEN : 

 zelfde als leervluchten : 

        - 2 dagen op voorhand telefonisch doorgeven van aantal duiven 

        - sms of tel. Hoe laat je mag komen korven. 

  GEEN AFSPRAAK = NIET KORVEN 

Ben je te laat, dan wacht je in je auto tot de laatste liefhebber ingekorfd heeft. Is er 

dan nog tijd, kun je nog inkorven. Geen tijd meer of camion in aantocht ? Dan neem je 

je duiven terug mee naar huis. 

DUS KOM OP TIJD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

BETALEN : 

 Leervluchten : liefhebber tekent papier af hoeveel duiven hij ingekorfd heeft. Het 

bedrag wordt  nadien op een wedstrijdvlucht bijgeteld. 

 Wedstrijdvlucht : liefhebber betaald tijdens het binnenbrengen van de klok. 

       WIJ AANVAARDEN HET GANSE SEIZOEN ALLEEN BRIEFJES GELD ( 5, 10,  

       20, 50, 100 € ) 

       Vanzelfsprekend krijg je wisselgeld terug. ALLE MUNTSTUKKEN WORDEN  

       GEWEIGERD.  

BINNEN BRENGEN KLOKKEN : 

 ook dit dient te gebeuren OP AFSPRAAK !! 

       iedere liefhebber krijgt sms of tel. Hoe laat je klok binnen moet. Hou je aan je  

       tijdstip 

 breng je de klok van meerdere liefhebbers binnen ? Denk er dan ook aan dat je     

        ook dient te betalen voor die andere liefhebbers. IEDEREEN rekent telkens af. 

RESULTATEN : 

 Er kan ONMOGELIJK in het lokaal gewacht worden op een uitslag. 

 Tv mag niet op, daar je onmiddellijk het lokaal dient te verlaten. 

 Er wordt geduld gevraagd aan de liefhebbers. 

Jullie moeten begrijpen dat er ZEER VEEL EXTRA WERK IS.  Zodra het resultaat 

klaar is, zal het op de website staan en worden de resultaten in jullie brievenbus ge-

dropt. 

PARAMYXOPAPIEREN : 

Moeten digitaal doorgestuurd worden naar duivenbondzonhoven@hotmail.com of bij 

Godelieve in de brievenbus gestopt worden MINSTENS 1 DAG VOOR DE INKOR-

VING. 



Kom met zuiver en ontsmette manden korven en met een zuiver en ontsmet  

electronisch klokje. 

LIEFHEBBERS + HELPERS ZIJN VERPLICHT MONDMASKER TE DRAGEN EN 

ZICH AAN ALLE VEILIGHEIDSMAATREGELEN TE HOUDEN !!!!!! 

Ben je ziek of de laatste 72 uur ziek geweest ? BLIJF DAN THUIS !!!! Of vraag een 

andere liefhebber om uw duiven mee te nemen. 

 

INGANG = NORMALE INGANG 

UITGANG = SCHUIFRAAM CAFETARIA 

 

LIEFHEBBERS DIE ZICH NIET HOUDEN OF DIE MOEILIJKHEDEN HEBBEN OM 

ZICH AAN DEZE OPGELEGDE  REGELS TE HOUDEN,  WORDEN VRIENDE-

LIJK VERZOCHT DIT SEIZOEN NIET MEER TE SPELEN ! 

 

HET BESTUUR DRAAGT EEN GROTE VERANTWOORDELIJKHEID. 

WIJ HOPEN DAN OOK DAT IEDEREEN ZICH ZAL HOUDEN AAN DEZE DOOR 

DE VEILIGHEIDSRAAD OPGELEGDE REGELS . 

Denk eraan dat die afspraken in het begin niet allemaal even vlot zullen verlopen.  

Ook voor ons is dit allemaal nieuw en zullen we van vlucht tot vlucht bijleren. 

 

Wij hopen dan ook op IEDERS BEGRIP EN GEZOND VERSTAND,  

wij doen alvast ons best om alles vlotjes te laten verlopen. 

WIJ HOPEN OP NOG EEN MOOI DUIVENSEIZOEN !!!!! 

MAAR LATEN WE HET VOORAL PROBEREN GEZOND TE HOUDEN !!!!! 

SAMEN KOMEN WE HIER DOOR !!!!! 

 

Koninx Jaak                                Maes Steven                       Bielen Godelieve 

Voorzitter                                     Secretaris                            Schatbewaarder 

 

Afspraken maken kan iedere dag tussen 9 en 10 uur en 

                                                      tussen 20 en 21 uur bij 

KONINX JAAK  tel. : 0497/48 51 03 

BIELEN GODELIEVE tel. : 0497/ 82 33 35 


