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Beste duivenliefhebber, 
 
Hierbij vindt u in deze brochure het vluchtprogrammaboekje van de Quievrainvluchten, 
samen met een overzicht van de kampioenschappen een kaart van de openingsvlucht van 
zondag 17 maart 2013. Speciale aandacht vragen we voor de 3 kermisvluchten in de week 
(in juli), waaraan heel wat prijzen verbonden zijn. 
De kampioenschappen, derby, ledenkampioenschappen komen aan bod, en eveneens zijn 
de leervluchten ook vermeld.  
 
Vooreerst willen we iedere liefhebber die vorig jaar aan onze vluchten meewerkte, 
hartelijk bedanken. Ons jaarlijks eetmaal en de kampioenendag werden druk bijgewoond 
en brachten dank zij de verkoop van bons en de tombola een enorme steun voor de 
maatschappij. 
 
Ook de sponsors dragen hun steentje bij om van het nieuwe seizoen een succes te maken. 
Wij zullen ze regelmatig vermelden op uitslagen, uitnodigingen en brochures. 
Een belangrijk “dank u wel “ gaat naar de helpers van zaterdagavond en 
zondagvoormiddag. Alleen dank zij hun medewerking kunnen we de vluchten organiseren. 
De lokaalhouders Josée, Harry en Bart zijn altijd bereid hun welwillende inzet te verlenen. 
Een absolute noodzaak. 
 
Binnenbrengen van de bestatigers dient te gebeuren bij een normaal vluchtverloop 2 uur 
na de laatste geldprijs, indien abnormaal vluchtverloop moet de liefhebber contact op 
nemen met de lokaalhouder. 
Daar wij dit speelseizoen naast het traditioneel constateren, ook het elektronisch 
constateren toe passen, willen wij zo veel mogelijk problemen vermijden, daarom raden 
wij aan de liefhebber zijn apparatuur regelmatig na te kijken, te zien of alle duiven 
gekoppeld zijn, te controleren of de vorige wedstrijd/duiven gewist zijn en bij het 
binnenkomen te vragen of uw vlucht vrijgegeven is. Men kan terecht voor het 
ringkoppelen bij Bart Van den Bossche 052/35.58.15. 
 
Aan iedereen wensen we veel (eerste) prijzen toe, maar wat waarschijnlijk ook belangrijk 
is zeer veel duivenplezier. 
 
Voor het bestuur van duivenmaatschappij De Oude Tortelduif 
De voorzitter, Gust Van Mulders 
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Kampioenschap 2013 

 
 
 
 
 
Dit kampioenschap wordt ingericht door de maatschappij, en zal gespeeld worden gratis 
door de leden van de duivenmaatschappij 
 
 
 DE OUDE TORTELDUIF  en de niet-leden € 15 op de QUIEVRAINVLUCHTEN 
hieronder vermeld, en dit met de 2EA duiven in elke categorie, aan € 1 per gewonnen 
punt, vanaf  7 april tot en met 25 augustus. 
 
 
Inschrijvingsgeld : leden Oude Tortelduif gratis 
   Niet-leden € 15 inschrijven tot en met 4 mei 2013 
 
REGLEMENT 
Er komen geen gedubbelde duiven in aanmerking. 
Minimum aantal:  30 duiven per categorie  
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Kampioenschap 2013 

 

 
Dit gratis kampioenschap wordt ingericht door de maatschappij, en 
zal gespeeld worden enkel door de leden van de duivenmaatschappij 
 DE OUDE TORTELDUIF op de NOYONVLUCHTEN hieronder 
vermeld, en dit met de 2EA duiven in elke categorie. 
 
Vanaf 7 april tot en met 25 augustus 2013. 

- Vooraf vastgelegde geldverdeling, nl : 
1 ste prijs wint  € 40 
2 de prijs wint  € 30 
3 de prijs wint  € 20 
4 de prijs wint  € 15 
5 de prijs wint  € 10 
6 de prijs wint  € 10 
7 de prijs wint  € 10 
8 ste prijs wint  €5 
 

 

- Prijs per 2,5 tal  =  laatste prijs op de uitslag telt mee. 

- Minimum aantal:  30 duiven per categorie  

- Alle vluchten komen in  aanmerking. 

- Er komen geen gedubbelde duiven in aanmerking. 
- De liefhebber moet minimum 5 punten behalen 
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Kampioenschap Asduiven 2013 
 
Dit kampioenschap wordt ingericht door de maatschappij, en zal gespeeld worden 
enkel door de leden met hoklijst van de duivenmaatschappij DE OUDE TORTELDUIF 
op QUIEVRAIN- en NOYONVLUCHTEN.  
In elke categorie, nl oude,jaarlingen en jonge duiven zijn er 6 asduiven te winnen 
op QUIEVRAIN en NOYON   
Quievrain vanaf 17 maart tot en met 25 augustus. 
Noyon vanaf 7 april tot en met 25 augustus.  
 
Verdeling asduiven  
 
OUDE   JAARLINGEN   JONGE 
 
1. € 15   1. € 15    1. € 15 
2. € 13   2. € 13    2. € 13 
3. € 10   3. € 10    3. € 10 
4. € 8    4. € 8     4. € 8 
5. € 6    5. € 6     5. € 6 
6. € 4    6. € 4     6. € 4 
 
Reglement : 
 
Er komen geen gedubbelde duiven in aanmerking. 
 
Prijzen moeten per 2,5-tal behaald worden. 
 
Minimum aantal:  30 duiven per categorie  
 
Indien meerdere liefhebbers hetzelfde puntenaantal behalen, telt het coëfficiënt. 
 
Over eventueel niet voorziene voorvallen beslist het bestuur. 
 
Elke liefhebber komt slechts 1 maal in aanmerking per categorie voor 
 een geldprijs of trofee. 
 
De liefhebber moet minimum 4 punten behalen 
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KAMPIOENSCHAP DERBY 2013 
 

Prijzen te winnen met de 1° afgegeven duif. 
 

En verdeeld als volgt: 
 
1° prijs  € 9  4° prijs  € 6 
 
2° prijs  € 7  5° prijs  € 5 
 
3° prijs  € 6  6° prijs  € 4 
 
verdeling prijzen op volgende zondagen: 
 
oude     jaarlingen   jonge 
 
1° 14 april          1° 21 april   1° 23 juni  
 
2°  28 april   2°   5 mei   2°  30 juni  
 
3° 12 mei     3° 19 mei    3°   7 juli 

 
4°   2 juni    4°   2 juni    4°  21 juli 
 
5° 23 juni    5° 16 juni   5°   4 augustus 
 

         6° 11 augustus 
Er komen geen gedubbelde duiven in aanmerking. 
Uiterste datum van betaling tot en met 4 mei 

€ 15 
 

Lokaal Van den Bossche – De Vleminck Stwg op Vilvoorde 223 OPWIJK 
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Kampioenschap en prijzen Derby 

 
1° Een kampioenschap georganiseerd waarbij per zondag (voorgestelde data), de zes eerste 
deelnemende liefhebbers, met hun eerst afgegeven duif, een vermelding kunnen bekomen, 
met volgende geldprijs : 
 
1° prijs  € 9                               4° prijs  € 6 
 
2° prijs  € 7                               5° prijs  € 5 
 
3° prijs  € 6                               6° prijs  € 4 
 
Er worden drie klassementen opgemaakt, d.d. : 1 per categorie (oude-jaarlingen-jonge) en de 
data waarop deze vluchten doorgaan worden voor het begin van het seizoen kenbaar gemaakt 
aan alle liefhebbers, die zich voor 5 mei hebben ingeschreven. 
 
2° Aantal zondagen per categorie : 
                     oude :                5  
                     jaarlingen :        4 
                     jonge :               6 
 
3° Indien een vlucht niet doorgaat (= de duiven teruggebracht naar het lokaal) wordt deze 
verschoven naar de eerst volgende zondag. 
 
4° Ingeval een lossing op maandag doorgaat, moet er minstens 30 duiven (per categorie) 
deelnemen aan de vlucht, zoniet verschuift deze naar de eerstvolgende zondag. 
 
5° Gedubbelde duiven komen niet in aanmerking om een geldprijs te winnen buiten hun 
categorie, behalve bij het samen vliegen. Een duif mag enkel en alleen in zijn categorie 
deelnemen. (vb. jaarlingen enkel bij jaarlingen enz.) 
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Reglementen kampioenschap derby DE OUDE TORTELDUIF met 
de 1° afgegeven duif. 
 
I. Algemeenheden. 
 
1° Om te mogen deelnemen dient men eenmaal per jaar, voor de jaarlijks vastgestelde 
datum, zich in te schrijven. 
 
2° Door het betalen van het lidgeld wordt men verondersteld de reglementen van de 
duivenmaatschappij de OUDE TORTELDUIF te kennen en ermee akkoord te gaan. 
 
3° Het bestuur behoudt zich het recht om ten allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging 
een gedeelte of zelfs een totale paragraaf uit de reglementen te wijzigen, aan te passen of 
zelfs kompleet te schrappen. 
 
4° Door het behalen van een kampioenstitel verbindt deze liefhebber zich automatisch tot het 
schenken van een bon voor een jonge duif aan de duivenmaatschappij DE OUDE 
TORTELDUIF. 
 
 Kampioenschap derby DE OUDE TORTELDUIF  
 
 Algemeen Kampioen : meeste vermeldingen 
                                     Gratis prachtige trofee 
 
Kampioen oude : meeste vermeldingen oude 
                            Gratis trofee 
 
Kampioen jaarlingen : meeste vermeldingen jaarlingen 
                                    Gratis trofee 
 
Kampioen jonge : meeste vermeldingen jonge 
                             Gratis trofee 
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DE HERDER KERMISVLUCHT 

 Zondag 21 juli 2013 
 

Elke liefhebber die deelneemt aan de wedstrijdvlucht van Quievrain op 
21 juli ingericht door De Oude Tortelduif en de kaartserie zet in de 
categorie Jonge neemt gratis deel aan de GROTE POT van 200 €. 
Deze prijzen worden uitgereikt  
op de Kampioenendag van De Oude Tortelduif   
 
De verdeling gaat als volgt: 
200 € gedeeld door het aantal liefhebbers (die de kaartserie zetten in de 
categorie jonge) is het bedrag dat die liefhebbers krijgen per liefhebber 

200 €      = ?????  € / deelnemende liefhebber 

aantal deelnemende liefhebbers       

 Café 

 De Herder 
  

 Steenweg op Vilvoorde 223 
 1745 Opwijk 

 Woensdag & Donderdag gesloten 
 Tel : (052) 35.58.15    Fax : (052) 35.36.54 



 

 

 

 

 

 



 
 
 

KERMISCRITERIUM 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERMISVLUCHTEN 2013 
 

1) Kermiscriterium: "AFFLIGEM”: € 400,00 
Criterium van de wedstrijden van 3 juli, 7 juli, 10 juli, 
       14 juli, 17 juli, en 21 juli voor de 4EA jonge duiven 
(rangschikking opgemaakt op basis van de coëfficiënten indien gelijke punten)  
 Maximum 24 punten te behalen op 6 vluchten. 
 Prijzen na het totaal van alle punten voor de 6 vluchten: 
         1ste : € 75,00 
         2de  : € 50;00 
         3de  : € 40,00 
         4de  : € 30,00  
         5de, 6de, 7de : € 20,00 
         8ste, 9de, 10de : € 15,00 
         11de tot en met 20ste: € 10,00 
  
- inschrijvingsgeld : € 10,00 
- inschrijven tot en met 3 juli 
-startprijzen : iedereen die inschrijft, ontvangt een waardevolle naturaprijs                           
                                    
 

2) VIER WAARDEBONS:  
gratis -alleen voor wie ingeschreven is voor het kermiscriterium. 
WAARDEBON aan de eerste 3EA oude duiven op 10 juli 
WAARDEBON aan de eerste 4EA jonge duiven op 14 juli 
WAARDEBON aan de eerste 3 EA jaarduiven op 21 juli 
WAARDEBON aan de meeste prijzen in alle categorieên voor de 3 vluchten van 10, 14, 21 juli  
                  ( elke liefhebber kan maar 1 WAARDEBON winnen ) 
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3) AANKOOPBONS te winnen : gratis 
( geschonken door het gemeentebestuur van Opwijk ) 
Gedubbelde duiven tellen niet mee voor de aankoopbons 
Elke liefhebber kan maar 1 aankoopbon winnen   
 
1 aankoopbon aan de snelste oude duif van de wedstrijd 
van 7 juli aan de liefhebbers die wonen in groot Opwijk 
 
1 aankoopbon aan de snelste jonge duif van de wedstrijd  
 van 14 juli aan de liefhebbers die wonen in groot Opwijk 
 
1 aankoopbon aan de snelste duif van de wedstrijd 
van 17 juli, elke liefhebber komt in aanmerking  
 
1 aankoopbon aan de snelste jaarduif van de wedstrijd 
van 21 juli aan de liefhebbers die wonen in groot Opwijk 
   
 
     
  

4) 10 SERIES:  
van elk € 10,00 voor de 2 EA jonge duiven, 
geschonken door De Oude Tortelduif aan haar leden op de wedstrijd van 14 juli. 
 
 

Alle prijzen af te halen alleen op onze kampioenendag in januari 
Sportieve groeten het Bestuur van De Oude Tortelduif 

 "De Herder" 
 A.VAN DEN BOSSCHE – J. DE 

VLEMINCK  
 Steenweg op Vilvoorde 223 

 1745 Opwijk 
Tel : 052/35.58.15    Fax : 052/35.36.54 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
VLUCHTKALENDER 2013   ROLNUMMER 22469  
Steenweg op Vilvoorde 223, 1745 Opwijk 
 
Data Plaats  
17 maart Quievrain zondag 
24 maart Quievrain zondag 
31 maart Quievrain zondag 
07 april Quievrain zondag 
14 april Quievrain zondag 
21 april Quievrain zondag 
28 april Quievrain zondag 
05 mei Quievrain zondag 
12 mei Quievrain zondag 
19 mei Quievrain zondag 
26 mei Quievrain zondag 
02 juni Quievrain zondag 
09 juni Quievrain zondag 
16 juni Quievrain zondag 
23 juni Quievrain zondag 
30 juni Quievrain zondag 
03 juli Quievrain kermis woensdag 
07 juli Quievrain kermis zondag 
10 juli Quievrain kermis woensdag 
14 juli Quievrain kermis zondag 
17 juli Quievrain kermis woensdag 
21 juli Quievrain kermis zondag 
28 juli Quievrain zondag 
04 augustus Quievrain zondag 
11 augustus Quievrain zondag 
18 augustus Quievrain zondag 
25 augustus Quievrain zondag 
01 september Quievrain zondag 
08 september Quievrain zondag 
15 september Quievrain zondag 
22 september Quievrain zondag 
29 september Quievrain zondag 
06 oktober Quievrain zondag 
13 oktober Quievrain zondag 
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