
 

Koninklijke Duivenmaatschappij “De Vrijheid” 

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

Tel: 054/50.00.16 & GSM: 0498/50.86.30 

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

MEDEDELINGEN 

 

� Op zondag 27 april 2014 KLASSIEKER & BONVLUCHT uit PONT-SAINTE-

MAXENCE met een trofee voor de winnaar bij de oude & jaarduiven. Deze vlucht telt 
mee voor EREPRIJS en SUPERCUP. Eerste rit van de ZESDAAGSE aan 10 EUR per 
categorie éénmaal te betalen en wordt verspeeld over 8 vluchten waarvan de 6 beste 
in aanmerking komen (eerste drie afgegeven). 

 De inkorving vindt plaats op zaterdagnamiddag vanaf 14u30 tot 18u stipt. 
 

� Op zondag 27 april 2014 KLASSIEKER & BONVLUCHT uit QUIEVRAIN met een 
trofee voor de winnaar bij de oude & jaarduiven. Deze vlucht telt mee voor EREPRIJS 
en SUPERCUP en is tevens de 1ste vlucht voor de GOUDEN DUIF. Eerste rit van de 
ZESDAAGSE aan 10 EUR per categorie éénmaal te betalen en wordt verspeeld over 8 
vluchten waarvan de 6 beste in aanmerking komen (eerste drie afgegeven). 

 De inkorving vindt plaats op zaterdagavond vanaf 18u30 tot 21u30 stipt. 
 

� Op donderdag 1 mei 2014 GROTE PRIJSVLUCHT uit QUIEVRAIN. Het programma 
verschijnt volgende week. Tevens 1ste leervlucht voor de jonge duiven met lossing 
30’ na oude & jaarduiven. 

 De inkorving vindt plaats op woensdagavond vanaf 18u30 tot 21u30 stipt. 
 

� Op zaterdag 3 mei 2014 GROTE OPENINGSVLUCHT HALVE FOND van het 
tweeverbond Ophasselt – Woubrechtegem met vlucht uit SOUPPES-SUR LOING. 
Het programma verschijnt volgende week. 

 

� Uitslagen & vluchtprogramma’s (circulaires) van onze maatschappij zullen iedere 
dinsdag vóór de middag integraal gepubliceerd worden op onze website: 
www.dekat-devrijheid.be. 

 
 

LEERVLUCHTEN 

 

� Op woensdag: Opgelet geen leervlucht uit QUIEVRAIN op 30 april gezien 
vlucht op 1 mei met inkorving woensdagavond (zie 
mededelingen). 

 

� Vanaf de maand mei: Zaterdag QUIEVRAIN met inkorving vrijdagavond van 18u 
tot 20u. 

 
 
 

 Voorzitter Secretaris Schatbewaarder 
Lauwereys Juliette Poisson Walter Lapage Noël 


