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Beste  duivenliefhebbers (sters), 

Allereerst willen wij als bestuur jullie een gezond 2023 en 

een sportief duivenseizoen toewensen. 

De oorlog houdt ons nog steeds in zijn greep. De prijzen stij-

gen dat het niet normaal is.  Dat voelen we ook aan de prijzen 

van het duiveneten, de stookolie, de mazout enz.. 

Vorig jaar heeft de Limburgse verzending zijn prijzen NIET 

verhoogd, dat heeft tot gevolg dat zij serieuze verliezen gele-

den hebben. Dit jaar zijn de prijzen met 2 €/korf gestegen. 

Dat betekent voor ons dat de portkosten op alle leer- en wed-

strijdvluchten met 0,10 cent gestegen zijn. 

Wij willen een speciaal woord van dank uitspreken aan al on-

ze helpers. Wij dulden het helemaal niet dat onze vrijwilligers 

beledigd worden door sommige liefhebbers. 

Indien U het beter kan, twijfel dan niet en doe het zelf !!!! 

Dat is de reden ook dat er vanaf dit seizoen NIEMAND meer 

in het inkorflokaal mag zijn, behalve de helpers, de liefheb-

ber die aan het inkorven is en de liefhebber die gaat betalen. 

HET BESTUUR 

Voorzitter              KONINX JAAK                       0497/ 48 51 03 

Secretraris            DAVID KINDT                         0472/ 59 71 43 

Schatbewaarder  GODELIEVE BIELEN              0497/ 82 33 35 

Bestuursleden     CALATABIANO GIUSEPPE   0479/ 29 12 61 

                              JOS HOYDONCKX                 0479/ 81 13 61 

UITMAKER  + BIJHOUDEN KAMPIOENSCHAPPEN  : 

                               DAVID KINDT 

 



 

ONDERRICHTINGEN OMTRENT HET PLAATSELIJK SPEL : 

De reiskosten per vlucht staan vermeld in de vluchtkalender. 

De kosten voor de uitslag staan in de reisroostertabel.                                  

Uitslag : plaatselijk spel  : 1,20 € /alle reeksen 

              SML : 2,00 € / alle reeksen 

              Gewest Midden Limburg : 1,20 €  /  per reeks 

Een abonnement voor al de plaatselijke resultaten kost 75 €, alleen 
de snelheidsvluchten 30 €, alleen kleine halve fond 25 € , alleen grote 
halve fond 25 €, alleen zware fond 25 €.  

De liefhebbers die een abonnement hebben , moeten een streep zet-
ten in het hokje achter “uitslag”. 
Ook als je geen resultaat moet hebben een streep zetten. 

NIETS AANDUIDEN = RESULTAAT BETALEN.  

 

Administratie kosten : 1 € 

Het is verplicht zijn toestel binnen te brengen na iedere vlucht, ook als 
men geen duiven geklokt heeft.  

Alle liefhebbers krijgen een SMS met het juiste uur dat de klokken die-
nen binnen te komen. Liefhebbers die een half uur na het tijdstip niet 
in het lokaal zijn, worden verondersteld niet deel te nemen aan de uit-
slag. Het kan niet zijn dat wij een uur moeten wachten of liefhebbers 
nog moeten opbellen om hun klok binnen te brengen !!!!!!!!!!!  

DENK ERAAN, WIJ ZIJN VRIJWILLIGERS !!! 

 

DE POELBRIEF VOOR HET LOKAAL SPEL,  SML en  

GEWESTELIJK SPEL is een ENKELVOUDIGE POELBRIEF. 

PROVINCIALE VLUCHTEN :  ENKELVOUDIGE POELBRIEF. 

INDIEN U EEN DUBBEL WENST VAN UW POELBRIEF, DIENT U ZELF 
VOOR EEN KOPIE TE ZORGEN !!!!!!! 

 

 

25 cent dubbelingskost vanaf de nationale vluchten voor de lokale  

dubbeling (verplicht) 



 

 



Het nationale lidnummer en de coördinaten op de poelbrief vermelden 

of een ETIKET kleven. De liefhebber is verantwoordelijk voor deze 

taak.  

   Te laat komen is niet meer korven !!  

De inkorvingsuren : OP AFSPRAAK !!!! 

  GEEN AFSPRAAK = NIET KORVEN 

- maandag en woensdag tussen 19.30 tot 20.30 uur 

- donderdag tussen 18.30 tot 20.00 uur 

- vrijdag tussen 18.30 tot 19.30 uur  

- zaterdag van 18.30 tot 19.30 uur 

 

HEB RESPECT VOOR  DE HELPERS EN KOM OP TIJD !!! 

Er wordt gezorgd dat de duiven van elke liefhebber verdeeld zitten. 
Zo nodig worden duiven overgezet om de korven te vullen tot het op-
gelegde maximum aantal duiven. 

Opgelet : aanpassingen zijn niet uitgesloten en zullen op de uitslag 
en op het info bord medegedeeld worden.  

KOM OP UW AFGESPROKEN UUR KORVEN . 

Een liefhebber kan geen korf opeisen ook al betaalt hij de volledige 
korf. Dit geldt voor alle inkorvingen, zowel leervluchten als prijsvluch-
ten. 

 

Zorg er bij de inkorving voor dat de voetringen proper zijn, zodat de 
controle vlot kan verlopen. 

VRAGEN OF KLACHTEN : SPREEK UW VOORZITTER AAN.  

tel. 0497 48 51 03 

Alle duiven moeten de dag voor inkorving telefo-
nisch doorgegeven worden op nr. 0497 48 51 03 
VOOR 18.00 uur. Ook doorgeven of  het port of  
wedstrijdduiven zijn. 
 

PORTDUIVEN gaan in aparte korven. GEEN uitzonderingen !!!! 

Wilt U uw duiven bij de wedstrijdduiven ? Vul dan een poelbrief 
in !! 





De serie van onaangeduide van 2 duiven ( OAS2 ) gaat uit per groep van 
6 duiven. 

De scherreweg zal plaatselijk per 100 duiven uitgaan. 

De pot gaat uit : inzet minder dan 15 €  : alles aan de 1ste                                             

                                   van 15 tot 60 €     : 1 x 10 €, rest aan 2 € 

                                   meer dan 60 €      : 25 % aan de 1ste, 25 % aan                     

                                                                  10 €, 25 % aan 5 € en 25 %                

                                                                   aan 2 €. 

De afhouding op de prijzen is 7 % . 

Asduiven worden voor iedereen bijgehouden 

door de uitmaker. 
 

Verdubbeling van jaar tegen oude . 

Voor ORLEANS 22/07 kan men de derby’s dubbelen: eerst alle jonge sa-
men op één poelbrief, de derby’s op een andere. 

KAMPIOENSCHAP JONGE DUIVEN : 

5de reeks telt mee t/m 09/09 

 

KAMPIOENSCHAP GEWEST MIDDEN : 

Dit wordt betwist met 1 punt voor 1ste en / of 2de inzet 

ROMAIN AMERICA is uitmaker en houdt ook de kampioenschappen bij. 

 

POELBRIEF : PROV., HAFO,  PL 

    Unique gaat uit per 32 

    Horraire gaat uit per 48 

HOKLIJSTEN 2024 : 
Het bestuur zal eind 2023 bekend maken of de  

hoklijsten voor 2024 gratis zijn.  

Indien ze gratis zijn, zal het enkel zijn voor de  

liefhebbers die minstens 10 PRIJSVLUCHTEN gespeeld 
hebben in het plaatselijk spel. 



www.horta.org 

011/81 48 17  

HORTA DEGENS 

OPPELSENWEG 22 

3520   ZONHOVEN 



PLAATSELIJKE KAMPIOENSCHAPPEN 

Komen in aanmerking : alle vluchten gekorfd te Zonhoven. 

Voor het kampioenschap algemeen, snelheid, kleine halve-fond , grote 
halve-fond en fond komen alleen de duiven in aanmerking van de reeks-
kampioenschappen. 

Voor al de kampioenschappen telt de plaatselijke uitslag.                         

Het kampioenschap wordt betwist met 1ste en 2de inzet volgens het 
hoogst aantal prijzen (beste coëfficiënt). 

Algemeen kampioen : alle vluchten (zie tabel kampioenschap). 

Kamp. snelheid O - JA - JO - Alg. : van Mettet t/m Laon 

Kamp. kleine halve fond O - JA - JO - Alg: 
vanaf Sézanne t/m Orléans 

Kamp. grote halve fond O - JA - JO - Alg.: 
vanaf Bourges t/m  La Souteraine                   

Kamp. fond : vanaf Limoges t/m Barcelona 

Kamp. oude duiven : 1ste reeks + 2de reeks +3de reeks snelheid                                  

                                     + hafo 

Kamp. jaarduiven     : 1ste reeks + 2de reeks + 3de reeks snelheid  

                                      + hafo 

Kamp. jongen           : 3de + 4de + 5de reeks  

Kamp. asduiven : volgen de reeksen van hierboven 

          ▪ snelheid         O          6 beste uitslagen 

                                  JA      6 beste uitslagen 

                             JO       8 beste uitslagen 

          ▪ kleine halve fond   5 beste uitslagen 

          ▪ grote halve fond    3  beste uitslagen 

          ▪ fond    3 beste uitslagen 

          ▪ superasduif    gans seizoen 

Kamp. beginneling : meeste prijzen met 1ste en 2de inzet voor 
liefhebbers die maximum 5 jaar spelen en nooit daarvoor gespeeld 
hebben. 

KAMPIOENSCHAP OUDE TELT ENKEL BIJ OUDE APART. 

KAMPIOENSCHAP JAARSE TELT ENKEL BIJ JAARSE APART. 

 

Voor ORLEANS 22/07 telt enkel de uitslag van de jonge. 

 







 

 
 

  

     SNELHEIDSVLUCHTEN 

     Mettet  - Chimay - Dizy-le-Gros - Laon 

 

     SML :  

     Zonhoven, Kermt, Houthalen.  

     Uitmaker + bijhouden kampioenschappen : SCHEPERS GEERT 

     Prijzen per 3-tal  

     Resultaat SML 2,00 € / alle reeksen, plaatselijk 1,20 € / alle reeksen, 

     Gewest Midden Limburg 1,20 € / per reeks 

          
    SNELHEID GEWEST MIDDEN: alle verenigingen van Midden op alle     

     snelheidsvluchten. 

     Lossing : per gewest 

 

     KLEINE HALVE - FONDVLUCHTEN ( HAFO + PR. ) 

     Van Melun t.e.m. Orléans 

 

     Zonhoven behoort tot het Gewestelijk Samenspel Midden. 

     Prijzen per 3-tal; resultaat raadpleeg onze reisrooster. 

   

     Dubbelen van jaarduiven tegen oude is verplicht 
     op snelheid en kleine halve-fond. 

     Hoofdwedstrijd is Oude & Jaarse samen. 
     De dubbelingen naar de andere reeks(en) is/zijn gratis en automatisch. 

 

     Prov. vluchten : vrije Hafo - dubbeling  

     Orléans : eerst alle jongen bij elkaar op één poelbrief,  
     dan de derby’s verdubbelen op een afzonderlijke poelbrief. 
     4 reeksen: Oude/Jaarse samen, Jaarse, Jonge, Derby 

 

     GROTE HALVE-FONDVLUCHTEN   

     Van  Bourges t.e.m. La Souterraine   

   

     FONDVLUCHTEN: 

     Alle vluchten vanaf Limoges  

 

Portduiven kunnen enkel en alleen op de gewestelijke vluchten 



!!  AANMELDINGEN & CONTROLE CONSTATATIE !! 

 

VERPLICHTE AANMELDING - NS Artikel 101 

ALLE GECONSTATEERDE DUIVEN MOETEN GEMELD WORDEN 

VANAF DE NATIONALE VLUCHTEN 
         

De eerst geklokte duif per categorie: binnen de 15 minuten 

Vanaf de tweede geklokte duif per categorie: binnen de 30 minuten 

 
Voor de vluchten vanaf Bourges tot en met La Souterraine: 

via www.anons.be of telefonisch aan het inkorvingslokaal 

 

Voor de vluchten vanaf Limoges (Fond en Grote Fond)  
melden via www.anons.be of telefonisch bij de centrale post BOS 

CONTROLE CONSTATATIE - MANUELE SPELERS 

            
Vanaf de nationale fondvluchten en de internationale grote 
fond wedvluchten geldt NS Artikel 98. 
De eerst geklokte duif per categorie: binnen de 10 minuten 
 
De tweede geklokte duif per categorie: binnen de 15 minuten 
 
Vanaf de derde geklokte duif: gummi’s op één koord rijgen + uw naam 
en overhandigen aan het inkorvingslokaal. 
 

KLOKKEN AFSLAAN te Zonhoven 
Na iedere vlucht wordt de liefhebber per sms ingelicht 

om hoe laat de klok MOET binnengebracht worden.  
 

30 MINUTEN NA HET AFGESPROKEN UUR WORDT DE WEDSTRIJD 
GESLOTEN !!!! 

WIE DAN NIET BINNEN IS, ZONDER VERWITTIGING, WORDT VER-
ONDERSTELT NIET AAN DE WEDSTRIJD DEEL TE NEMEN. 

 

0474/13 10 58  of  0494/11 08 75 

Centrale BOS = 011 / 82 52 75 



 

PRIJZEN KAMPIOENSCHAPPEN : 

 

De algemene kampioen krijgt een trofee. 

De 2de en 3de algemeen kampioen ontvangen een trofee. 

De 1ste, 2de en 3de kampioen snelheid, kleine halve fond, grote 
halve fond en fond ontvangen een trofee. 

 

De 1ste snelheid O, JA en JO 

      1ste kleine halve fond O, JA en JO 

       1ste grote halve fond O, JA en JO 

       de reekskampioenen O, JA, JO en LA JO 

       asduif snelheid  O 

                   snelheid JA 

                   snelheid JO 

       asduif kleine halve fond 

       asduif grote halve fond 

       asduif fond en de  

       1ste beginneling ontvangen een Trofee. 

Al de 1ste prijzen (spelend in hun reeks) van het plaatselijk spel ont- 

vangen een aandenken. 

 

 

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN  : 

 

De reglementering van de KBDB is volledig van toepassing. De 
reglementering van de provinciale afdeling en de plaatselijke 
maatschappij mogen niet in tegenspraaak zijn met deze van de 
KBDB, maar mogen wel bijkomende of verstrengde maatregelen 
opleggen. 

Gratis prijzen vallen steeds binnen de uitslag. 

De constateurs of klokken moeten reglementair zijn en een officieel 
erkenningspasje of erkenningslabel hebben. . 

Liefhebbers die hun hok verplaatsen , zijn verplicht een nieuw 
vliegpunt aan te vragen. Wend U tot de secretaris. 



BIJZONDERHEDEN SEIZOEN 2023 : 

VROUWENVLUCHT : METTET 25 / 06 

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd of portduiven zetten. 

Speciale prijzen zijn voor de liefhebbers vergezeld door een vrouw. 

▪  port 0,60 €, resultaat 1,20 € 

▪  4 x 25 € : eerste 4 series  1ste en 2de inzet jonge duiven ( geen 1 + 2 

                   dan 3 + 4 ) 

▪  voor elke deelnemende vrouw :   

                ▪ een kleine attentie bij het inkorven  

                ▪ een geschenkje bij het binnenbrengen van de klok 

▪  gratis taart voor iedereen 

Prijs ANJA SCHRUERS : GELAATSVERZORGING AAN HUIS voor               

                                           de 1ste deelnemende vrouw. 

Voorwaarden  : om in aanmerking te komen voor de gratis prijzen : 

▪  een vrouw moet meekomen inkorven en de klok binnenbrengen 

▪  indien deze 2 voorwaarden niet nageleefd worden, zal er GEEN prijs  

   uitgereikt worden. 

▪  1 vrouw kan slechts 1 liefhebber vergezellen !!! 

 

DIT JAAR GEVEN WE TERUG ZAKKEN DUIVENETEN  

BIJ ELKE VLUCHT voor de eerste 1ste inzet 
(uitgezonderd O + JA samen) 

Op de kampioenendag krijgen de winnaars een bon, 
die ze de week erna in ons lokaal kunnen inruilen 
voor een zak duiveneten (dit omwille van het extra 
werk tijdens de kampioenendag) 

NIET AANWEZIG KAMPIOENENDAG = GEEN BON 

 
VOORWAARDE : minimum 50 duiven op de vlucht 

                               GEEN DUBBELING 

 

Waar men werkt met mensen en materialen kan 
wel eens iets mis lopen!  

Controleer daarom steeds uw koppelingslijst (chipringen). 



GESPONSORDE WEDSTRIJDEN : 3 zakken duiveneten  

 

Afzonderlijk voor :  

1. OUDE  : 1ste en 2de inzet (pl. uitslag) 

                     1. CHIMAY  08/04 

                     2. DIZY-LE-GROS 15/04 

                     3. LAON  22/04 

Inschrijvingen aan 6,00 € voor de OUDE tot  07/04 

2. JAAR  : 1ste en 2de inzet (pl. Uitslag) 

                     1. METTET  23/04 

                     2. CHIMAY  30/04 

                     3. DIZY-LE-GROS  06/05 

Inschrijvingen aan 6,00 € voor de JAAR tot  22/04 

3. JONGE DUIVEN  : 1ste en 2de inzet (pl. uitslag)   

                    1. METTET  21/05 

                    2. METTET 27/05 

                    3. CHIMAY  03/06 

                    4. DIZY-LE-GROS  10/06 

                    5. LAON  17/06 

                    6. LAON  24/06 

Inschrijvingen aan 10,00 € voor de JONGE tot 20/05 

 

Elke ingeschreven liefhebber speelt voor zichzelf en kan slechts 1 
zak eten winnen per vlucht. De zakken duiveneten gaan uit naar 
de eerste series van 1ste en 2de inzet. Indien de zakken niet op 
zijn binnen de uitslag, gaan ze verder naar de 3de en 4de inzet, 
vervolgens naar 5de en 6de inzet. 

 

 

ALLE PRIJZEN DIENEN AFGEHAALD TE WORDEN 
OP ONZE KAMPIOENENDAG OP 

 

07/10/2023 
 



WAARDEBONS AVEVE  : ( aankoopbonnen 3 x 10 € )  

30° prijs :  1.  O  :  VIERZON    20/05 

                  2. JA :   LAON         17/06  

                  3. JO :  SENS          08/07 

 

DRANKEN HOUBEN :  ( aankoopbonnen 4 X 25,00 € )  

15° prijs :   1.   O  :  DIZY-LE-GROS  15/04      

                   2.  JA  :  LAON                  22/04 

                   3.  JO  :  CHIMAY             03/06 

                   4.  JO  :  CHIMAY             12/08 

 

DE FRITURIE : ( aankoopbonnen 5 x 10 € ) 

1° prijs :  1.   O  :  METTET          23/04 

                2.  JA  DIZY-LE-GROS 10/06 

                3.  JO  : CHIMAY           03/06 

                4.  JO :  LAON               17/06 

                5.  JO :  LAON               22/07 

 

JAAK WITTERS : ( 4 x gratis voetverzorging ) 

6° prijs :     1.    O :  SOURDUN    27/05 

                   2.   JA :  LORRIS        10/06 

                   3.   JO :  SOURDUN   15/07 

                   4.   JO  : SOURDUN   19/08 

 

DIERENVOEDERS GEUSENS  : ( aankoopbonnen 2 X 25 € ) 

25° prijs  : 1. JO :  ORLEANS                22/07 

                  2. JO :  NANTEUIL( KOTK ) 05/08 

 

BAKKERIJ MARIS : ( aankoopbonnen 5 x 10 € ) 

13° prijs :  1.   O : CHIMAY        30/04 

                   2.  JA : SOURDUN   27/05 

                   3.  JO : LAON          24/06 

                   4.  JO : ORLEANS   22/07 

                   5.  JO : NANTEUIL  05/08 

 









WWW.HOBBYSHOPVANTILBURG.BE 

+32(0)14 63 10 66 

H  O  B  B  Y  S  H  O  P 

E N  V O E D E R S 

VAN TILBURG 
Ronny van Tilburg 

Zondereigen 43a 

2387 BAARLE-HERTOG 

Tel. 014-631066 

Fax 014-631067 

BTW BE 731.449.878 

Vanuit NL 

Tel. 0032 14 631066 

  Fax  0032 14 361067 

Openingsuren :  

maandag     8.45 - 19.00 uur     
woensdag   8.45 - 19.00 uur 

zaterdag      8.45 - 19.00 uur 



HORTA DEGENS : ( 5 x waardebonnen 10,00 €) 

 5° prijs   :     O :  LAON                    29/04 

                    JA :  DIZY-LE-GROS     06/05 

                    JO :  CHIMAY                03/06 

                    JO :  DIZY-LE-GROS    15/07 

                    JO :  DIZY-LE-GROS    19/08 

 

EGR : ( 5 x waardebon 10,00 € ) 

laatste 1° inzet :      O :  LAON         13/05 

                                JA :  SENS         03/06 

                                JO :  SENS         08/07 

                                JO :  LAON         29/07 

                                JO :  METTET     25/06   

               

 BAKKERIJ HET GRAANTJE : ( 5 x aankoopbon) 

10° prijs :  1.  O :  MELUN                 06/05 

                  2. JA :  LAON                   20/05   

                  3. JO :  LAON                  17/06 

                  4. JO :  CHIMAY              01/07 

                  5. JO :  CHIMAY              08/07 

ALLE EXTRA PRIJZEN MOETEN PERSOONLIJK AFGEHAALD  

WORDEN OP ONZE KAMPIOENENDAG (07/10/2023) 

ZONIET, GAAN DE PRIJZEN ONMIDDELLIJK IN DE TOMBOLA. 



ZATERDAG  

7 OKTOBER 2023  

Parochiezaal HALVEWEG 

Heikensstraat 20 

3520   ZONHOVEN 



NOG ENKELE EXTRAATJES SEIZOEN 2023 

1-MEI VLUCHT: Chimay van 30/04 

Dit is een prijskamp voor oude en jaarduiven afzonderlijk. 

De schaal van de gemeente Zonhoven gaat naar de snelste duif. 

Vier series  1+2 van elk 10 euro. (2 bij de Oude / 2 bij de Jaarse) 

KERMISZONDAGVLUCHTEN 

Kleine kermis - Chimay van 1 juli  

Tien duiven gratis port voor iedere liefhebber met hoklijst in Zonhoven. 

3 x 25 euro: eerste 3 series 1ste en 2de inzet; Jonge 

1 x 25 euro: eerste serie 1ste + 2de inzet; Oude 

1 x 25 euro: eerste serie 1ste + 2de inzet: Jaarse 

Grote Kermis - Laon van 26 augustus 

1 x 25 euro: eerste serie 1ste + 2de inzet; Jonge 

2 x 15 euro; volgende twee series 1ste + 2de inzet; Jonge 

 

ENKELE AFSPRAKEN ONDER DE LOEP 

Daags voor de inkorving (VOOR 18 u.) aantal duiven doorgeven per sms.  

Enkel wie dit niet kan (per telefoon) 

Kom aub op tijd voor de inkorving (u ontvangt een sms); 

Klokken afslaan = aanwezig zijn op het doorgegeven uur (u ont-

vangt een sms) er wordt NIET MEER GEWACHT. 

30 minuten na het opgegeven uur, wordt de wedstrijd afgeslo-

ten. Wie dan niet aanwezig is, wordt beschouwd als niet deel-

name aan de wedstrijd. 

Entingsformulieren zijn de verantwoordelijkheid van de duivenliefhebber 

Heeft u vragen, verbetervoorstellen of klachten? Spreek onze voorzitter aan 

Eventuele boetes voor onze vereniging die voortvloeien uit nalatigheid door de 

duivenliefhebber worden steeds verhaald op deze liefhebber. 

Wees ten allen tijde beleefd t.o.v. elkaar en vrijwilligers 

VEEL SUCCES & PLEZIER 



MUTATIES - OVERSCHRIJVEN = VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DUIVENMELKER 

Vanaf vorig seizoen moeten we gebruik maken van het KBDB-platform. 

Dit wil  o.a. zeggen dat we de inkorvingslijsten, poelages, bestadigingen, uitslagen digi-

taal moeten bezorgen aan de nationale zetel. Enerzijds is dit om ALLE nationale 

kampioenschappen & asduiven automatisch te berekenen, anderzijds is het een con-

trolemiddel. Net zoals bij de nationale vluchten, krijgen wij als vereniging onmiddellijk 

na opladen een overzicht van ‘fouten’. Deze fouten zijn in 99 % van de gevallen te wij-

ten aan niet overgeschreven (mutaties) van de reisduiven.  

Het is de verantwoordelijkheid van iedere liefhebber dat de gespeelde duif/duiven 

VOOR inkorving (port– of wedvlucht) gemuteerd is. Als lokaal hebben wij GEEN mel-

dingsplicht t.o.v. de betrokken liefhebber(s). De gezette gelden zijn ten voordele van de 

wedstrijd. Er worden geen portkosten terugbetaald. 

ENTING PARAMYXO  = VERPLICHT VOOR ALLE  DUIVEN OP UW HOK 

Het FAVV (voedselveiligheid) gaf de KBDB de opdracht dat alle reisduiven op het hok 

van de duivensporter jaarlijks gevaccineerd moeten worden tegen paramyxo (Ziekte 

van Newcastle). In eerste instantie is de hoogdringendheid gelegen bij de duiven die 

worden geleerd en/of gespeeld via de vereniging. De enting moet 21 dagen voor de 

eerste georganiseerde (leer-)vlucht gedaan zijn. Ook de lijst van de ‘vastzittende dui-

ven’ (kwekers, etc) moeten in de loop van dit jaar  overhandigd worden aan uw vereni-

ging. Bij het ontbreken van entingsbewijs kunnen/worden er sancties opgelegd door de 

KBDB nationaal. 

PORTDUIVEN = PORTBRIEF INVULLEN OF BIJSCHRIJVEN OP POELBRIEF 

Vanaf 23 april 2021 worden alle portduiven op een wedvlucht geregistreerd. Hiervoor 

wordt een PORTBRIEF ter beschikking gesteld in het lokaal en op onze site. 

Hierop dienen volgende gegevens vermeld staan: 

naam en datum van de wedvlucht, naam en lidnummer liefhebber, aantal afgegeven 

duiven + handtekening. 

De PORTBRIEF wordt voor inkorving overhandigd aan de inkorver. 

Indien de duivensporter deelneemt aan een wedvlucht en bijvoorbeeld 1 of meerdere 

duiven alsnog voor PORT wil meegeven, dan moet  hij/zij dit DUIDELIJK noteren op de 

POELBRIEF + handtekenen. Op deze manier is er achteraf GEEN discussie mogelijk. 

 

 



 

PRIJZEN PAASONTBIJT 
Dit jaar spelen we opnieuw duivenpakketten uit t.w.v. 25,00 €. 

De prijzen gaan naar de eerste 1° inzet en kan slecht 1 x in het 

seizoen gewonnen worden door dezelfde liefhebber. Dit om ie-

dereen de kans te geven een pakket te winnen. 

Indien een liefhebber die de eerste 1° inzet heeft, al een pakket 

gewonnen heeft, gaan wij naar de tweede 1° inzet enz….. 

Indien al de eerste 1° inzetten reeds gewonnen hebben, gaan 

we verder naar de eerste 2° inzet enz……. 

1. 15/04   JA  :  DIZY-LE-GROS 

2. 22/04    O  :  LAON 

3.     23/04   JA  :  METTET 

4.     30/04   JA :   CHIMAY 

5.     06/05   JA :   MELUN 

6.     13/05   JA  :  LAON 

7.     21/05   JO  :  METTET 

8.     27/05     O :   BOURGES 

9.     03/06     O  :  LIMOGES I 

10.   27/05   JO  :  METTET 

11.   03/06     O  :  SENS 

12.   10/06     O  :  ARGENTON I 

13.   10/06     O  :  DIZY-LE-GROS 

14.   10/06    JA :  LORRIS 



 

 15.    10/06       O :    VALENCE 

16.    17/06      JO :   LAON 

17.    24/06       O :    ARGENTON 2 

18.    24/06    JO  :    LAON 

19.    30/06     JA  :   AGEN 

20.    25/06     JO  :   METTET 

21.    24/06     JA  :   AUXERRE 

22.    07/07       O  :   BARCELONA 

23.   15/07       O   :   ST.VINCENT 

24.   08/07     JO   :   SENS 

25.    08/07     JO  :   CHIMAY 

26.  08/07     JA   :   BERGERAC 

27.    15/07     JA   :  AURILLAC 

28.    22/07     JO  :   ORLEANS 

29.    28/07     JA   :  NARBONNE 

30.    05/08     JO  :   KOTK NANTEUIL 

31.    22/07     JO  :   LAON 

32.    29/07      JA :   SOUILLAC 

33.    29/07      JO :   BOURGES 

34.    29/07      JO :   LAON 

35.    05/08      JO :   CHIMAY 

36.    12/08      JO :   SENS 

37.    12/08      JO :   ARGENTON 3 

38.    12/08      JO :   CHIMAY 

39.    19/08     J O :   SOURDUN 

40.    26/08     J O :   LAON 

41.    26/08     JO :   VIERZON 

 

 

 



 

  
MEN DOUVENKOT 

 
Ich zit zoe gjan op mijn douvenkot 
En mijn dufkes zijn bra, begot 
Ich kal douventaol wei nen echte 
En maok het verschil goei en slechte 
Ich zit zoe gjan op mijn douvenkot 
As ze nie vliegen, gaon z’enne pot 
Mer haolen ze prijs, ja daan roep ich wei zot 
Leve mijn douvenkot 

 
Ich kreeg vanne bompa een koppel kastaars 
Twie bra goegevleugelde dieren 
Ze duikelden ‘t kot en zoe recht as een kaars 
Da mos ich ze al nemie lieren 
‘t geluk lonkde mich want het waor man en vro 
Dei maokden hun houswerk van harte 
En veul hiel jong dufkes dei kaomen dan oo 
En zoe kos ich mijn hobby starten ! 
 
No speel ich al joaren de pannen van ‘t daok 
Mijn dufkes soigneren da kaan ich 
Ze ènkurven doen ich bet alle gemaok 
Ze wieten de weeg tot trug bè mich 
En vallen ve soms ins tegoei enne prijs 
Dan kaan ich va blijdschap wool zengen 
Mèr blijven ze achter oet èn koai beis 
Dan staon ich nerveus te sprengen 

z.o.z. 



TEL. : 011/96 37 23 

info@defriturie.be 

HALVEWEG 93 

3520 ZONHOVEN 



Mer as er een wolk hingt touwes boven ‘t geleeg 

Want da komt der o wool ins tegen 

Ich goan no mijn douven, doa steek ich mich weeg 

Dan weurt nie gekald, mer gezwegen 

Want niemand ter wereld verstiet mich zoe goed 

Als ‘t volkske da roekedekoe zit 

Ich zucht dan eens diep en ich krijg nouwe moed 

En altijd opnouw zeng ich dan dit : 

 

ICH ZIT ZOE GJAN OP MIJN DOUVENKOT !! 

 

MONIQUE  DECKERS 



KOPPELEN 

KOPPELINGSDATA : 

- di 02/05 binnenbrengen v.d. klok tss.18.00 en 19.00 uur 

  SMS voor het afhalen van de klok 

 

- di 13/06 binnenbrengen v.d. klok tss. 18.00 en 19.00 uur 

  SMS voor het afhalen van de klok 

 

ER WORDEN GEEN KLOKJES BIJGEHOUDEN !!!!!!! 

 

NOODKOPPELING : zie info in ons lokaal 

BIJ HET BINNENBRENGEN VAN DE KLOK 

DIENT DE LIEFHEBBER TE WACHTEN TOT 

DE LAATSTE.  

Dan wordt deze opnieuw gekoppeld !!! 

Gelieve dit uit eigen beweging te melden bij 

Godelieve 

Vanaf seizoen 2022 is het koppelen NIET meer gratis. 

Er wordt vanaf dan 0.10 € /duif gevraagd + de prijs van de chipring. 

Wie een ander tijdstip van koppelen wil ?  Mits bijbetaling van 10 euro 

per moment (1 liefhebber = 1 moment) kan dit. 

Klokjes die NIET gewist zijn, worden NIET meer 

gekoppeld 





VIJVERSSTRAAT 3        HASSELT 

TEL. : 011 74 00 60 



 

O.L. Vrouwstraat 

3730 HOESELT 

tel. : 089 / 51 01 35 



CAFETARIA 

Het cafetaria werkt ENKEL met JETONS (Koninklijke 

Duivenbond Zonhoven ) 

1 JETON = 1,50 € 

PRIJSLIJST 

JUPILER / JUPILER 0 % 

KRIEK LINDEMANS 

MAES RADLER CITROEN 

COCA COLA / ZERO 

FANTA ORANGE                             

CHAUDFONTAINE PLAT / BRUIS 

TONISTEINER CITROEN / ORANGE 

FUZETEA (ice tea) 

KOFFIE / THEE 

CHIPS / SNOEP / BOULET 

 

LEFFE BLOND / DONKER 

TRIPEL KARMELIET 

DUVEL 

CHIMAY BLAUW 

WITTE WIJN     

 

DRANKEN WORDEN ZOVEEL MOGELIJK AAN  

DE TOOG AFGEHAALD. 

1 

JETON 

2  

JETONS 



RECHTERSTRAAT 69 

3500     HASSELT 

tel. : 011 / 23 13 78 



        

VLUCHT AFSTAND VLUCHT AFSTAND 

        

AGEN  853  LORRIS  398  

ARGENTON 563  MARSEILLE 854  

AURILLAC  708  MELUN  320  

AUXERRE  375  METTET  89  

BARCELONA 1100  MONTELIMAR 717  

BERGERAC 772  NANTEUIL 275  

BOURGES  483  NARBONNE 889  

CAHORS  776  NEVERS  472  

CHATEAUROUX 534  ORLEANS  421  

CHIMAY  125  PAU  954  

DIZY-LE-GROS 175  PERPIGNAN 948  

GIEN  415  SENS  343  

HANNUT  38  SOUILLAC  735  

ISNES  68  SOURDUN 307  

LA CHATRE 548  ST. VINCENT 955  

LA SOUTERRAINE 599  TULLE  659  

LAON  192  VALENCE  673  

LIBOURNE 795  VERVINS  163  

LIMOGES  677  VIERZON  483  

AFSTANDEN VLUCHTEN 



Openingsuren : 

ma. & di. gesloten  

wo, do, vr, za 11.30 - 14.00 

                       16.00 - 22.00 

zo. 16.00 - 21.00 

PITSTOP 

Moleneindeweg 37/A 

3520 ZONHOVEN 

tel. 011 / 53 19 90 

        

VLUCHT AFSTAND VLUCHT AFSTAND 

        

AGEN  853  LORRIS  398  

ARGENTON 563  MARSEILLE 854  

AURILLAC  708  MELUN  320  

AUXERRE  375  METTET  89  

BARCELONA 1100  MONTELIMAR 717  

BERGERAC 772  NANTEUIL 275  

BOURGES  483  NARBONNE 889  

CAHORS  776  NEVERS  472  

CHATEAUROUX 534  ORLEANS  421  

CHIMAY  125  PAU  954  

DIZY-LE-GROS 175  PERPIGNAN 948  

GIEN  415  SENS  343  

HANNUT  38  SOUILLAC  735  

ISNES  68  SOURDUN 307  

LA CHATRE 548  ST. VINCENT 955  

LA SOUTERRAINE 599  TULLE  659  

LAON  192  VALENCE  673  

LIBOURNE 795  VERVINS  163  

LIMOGES  677  VIERZON  483  



tel. : 0496 / 75 22 75 

 

eline.v88@gmail.com 

Praktijkcoördinator : 

ELINE VAES 


