
Info lokaal
0497/934866-Cyriel

  0496/204933-René  

 Voor de laatste
nieuwsjes:

 www.verbroederingmeerhout.weebly.com
  

http://www.verbroederingmeerhout.weebly.com/


Snelheid: Momignies + Soissons
- Lossingen:  Momignies + Soissons: zie mededeling KBDB

Oude en jonge duiven worden steeds SAMEN gelost.
 Voor de laatste info: zie bord lokaal!!!

- Speelstraal 2021 : De fusiegemeente Laakdal + Meerhout + de fusiegemeente Balen + Mol
   + Geel + Dessel + Westerlo + de deelgemeente Herselt + aangrenzende (deel)gemeenten
   prov. Limburg bepaalt door art. 9 van het prov. sportreglement en het prov. akkoord  
  Antwerpen-Limburg dd. 09.11.2019 (t.t.z. Lommel-Eksel-Leopoldsburg-Heppen-Ham-
  Tessenderlo)  

- Inkorfuren: FMomignies: 17.30 u. tot 19.30 u. (ma/april - sept./okt. 18.00 u. tot 19.00 u.)
  FSoissons: 18.30 u. tot 19.30 u. (april 18.00 u. tot 19.00 u.)
  

- Onkosten: port: Momignies, Fleurus - €0,50   &  Soissons - €0,60  - geen portduiven
uitslagen: €1,20 (liefhebber ontvangt alle uitslagen)  - regelen klok: gratis

Uitslagen liggen zondag vanaf 10.00u. ter beschikking in het lokaal. Voor wie ze per post
wenst te ontvangen worden de verzendingskosten verrekend met het terugbetalen v.h.
portgeld.

- Kampioenschappen: (plaatselijk + samenspel Oostgrens) 
* Momignies:  Soissons:
   Oude/Jaarse: 03 april t/m 31 juli. Oude/Jaarse:17 april t/m 31 juli
   Jaarduiven: 03 april t/m 31 juli. Jaarduiven: 17 april t/m 31 juli.
   Jonge duiven: 15 mei t/m 28 aug. Jonge: 05 juni t/m 28 aug.
   Enkel de weekendvluchten (zaterdag/zondag) komen hiervoor in aanmerking.
* Bij uitgestelde lossing telt de vlucht WEL  mee voor het kampioenschap. Deze gaan 
   gewoon door op zondag. ( of maandag!!!)
* Punten kunnen behaald worden met 1ste-2de-3de get. volgens het 10-delig stelsel 

       zonder afronding. Bij gelijke punten geeft de coëfficiënt de doorslag. In de cat. O/Ja
  kunnen zowel oude als jaarduiven punten halen als ze 1ste-2de-3de get. zijn.
* Plaatselijk:- De eerste drie in elke reeks worden gehuldigd, zowel Momignies als
  Soissons. Er wordt ook 1 algemeen kampioen Momignies, 1 algemeen kampioen Soissons
  en 1 algemeen kampioen snelheid (Momignies+Soissons) gehuldigd.    
  “De Oostgrens”:- Idem, huldiging op de kampioenendag van de eigen vereniging. 

- Herfstkampioenschap:
* Alle weekendvluchten van september/oktober  komen hiervoor in aanmerking.
* Punten kunnen behaald worden met 1ste-2de-3de get. volgens het 10-delig stelsel.
* Bij uitgestelde lossing telt de vlucht WEL mee voor het kampioenschap.
* Inleg: 5€ per liefhebber + 5€/liefhebber uit de clubkas met min. bedrag van 100 €.
   Verdeling: 10-20 prijzen + waardebon winnaar dagklassement + aandenken voor de

        herfstkampioen.



- Superkampioen:
* Het ‘superkampioenschap’ wordt gewonnen door de liefhebber die op snelheid en hafo
  SAMEN  het meeste punten behaalt op de kampioenschapsvluchten en punten scoort 

      in elke categorie. (= Momignies + Soissons + hafo)
  Voor deze prestatie wacht een passende hulde op de kampioenendag.

- Waarborgen “De Oostgrens”
- Voor de kampioenschapvluchten + september gelden volgende waarborgen:

* één mies en één poel 5/2 voor oude en jaarduiven en 5/5 voor jonge duiven
* één OA2 tot 0,75 en één AS2 t/m 0,75 in elke categorie

- September: M/P van 5/5  - augustus: M/P van 5/2 (uitslag oude+jaarse samen)
- Waarborgen die twee weken na mekaar niet volzet zijn, kunnen worden aangepast via 

     mededeling op de uitslag.
- Er worden geen serieprijzen toegekend na de laatste prijs. Resten worden verdeeld.

- Opleervluchten – vliegdata (woensdag):
* Fleurus: 24 - 31/03, 05 – 19/05.       
* Momignies: 07 – 14 – 21 - 29/04, 05 - 19/05, 04 – 11 - 18 – 25/08
 (wijzigingen onder voorbehoud: zie bord lokaal / geen opleren tijdens midweekvluchten

        op 26 mei, 2 – 9 – 16 – 23 – 30 juni,  7 – 14 – 21 -28 juli )
* Lossingsuren: Fleurus: april vanaf 08.30 u. en  mei-juni vanaf 07.30 u.

Momignies: steeds vanaf 07.50 u. (Fleurus op zondag vanaf 09.00 u.)
* Prijs per duif: Fleurus - Momignies = €0,50 (volledige korf: €13 - max. 28 duiven !!!).
* Afrekenen bij de toogverantwoordelijke. 
* Inkorfuren: 18.30 u. – 19.30 u. steeds op dinsdagavond.

- Vergezeller: Bauwens Logistics   Nieuwstraat 125   9190 Stekene 
  Voor info betreffende lossingen (ook voor leervluchten):
  03/790 19 13 - 03/790 19 16 – 03/790 19 17 – 03/790 19 18 of ook via

   www.duivenspel.be (telefoneren vanaf 10 min. NA het uur voor correcte info)

- Allerlei:

* Barbecueprijskamp: 14 aug. vanuit Momignies met jonge duiven. 
   Zondagnamiddag 15 aug. prijsuitreiking + barbecue voor alle liefhebbers + partners +

        sympathisanten.
* Pottekensprijskamp op 25/09, alles vliegt op één uitslag.
   Er wordt ook plaatselijk een rangschikking gemaakt (snelste duif/liefhebber)

        Gratis prijzenpot: vleespakketten. Elke deelnemer heeft prijs!!!
   Prijsuitreiking: vrijdag 1 oktober vanaf 19.30u. + verrassing !!!
* Midweekvluchten Momignies met oude en jonge duiven.

Meerhout: 16 juni - 14 juli – 28 juli
Mol: 26 mei - 09 juni – 23 juni – 30 juni       
Dessel: 2 juni - 7 juli

* Meerhout: midweek Nanteuil op 21/07  (of Momignies op 21/07)
   

http://www.duivenspel.be/


 Gratis prijzen snelheid:
* Vanaf 03/04 t/m 28/08 wordt er elk weekend plaatselijk één of meerdere zakken 
   duiveneten verspeeld onder de leden, in het totaal 30 zakken !!!
   (M = Momignies, S = Soissons)

 snelste 1ste getekende laatste 1ste getekende
oude duiven: 03/04 (M) 17/04 (M)

01/05 (S) 15/05 (M+S)
26/06 (M+S) 03/07 (M)

jaarduiven: 10/04 (M) 24/04 (M+S)
08/05 (M+S) 22/05 (S)
12/06 (M) 19/06 (M)

jonge duiven: 29/05 (M) 05/06 (M)
10/07 (M) 17/07 (S)
24/07 (S) 31/07 (M+S)
07/08 (M+S) 14/08 (S)
21/08 (M+S) 28/08 (M+S)

* Bij uitgestelde lossing wordt de gratis ook verspeeld. 
  Bij een afgelasting  vervalt de gratis.

*  DAGPRIJS: Vanaf 05/06 t/m 28/08 wordt er elk weekend met jonge duiven een
gratis naturaprijs verspeeld voor de DAGPRIJS. (dagprijs=datum dag met cijfer 1 ervoor,
vb. vlucht 26 juni, dagprijs is 126ste prijs, afronding gebeurt richting laatste prijs)
Momignies op 05/06, 19/06, 03/07, 17/07, 31/07, 14/08 en 28/08.
Soissons op  12/06, 26/06, 10/07, 24/07, 07/08 en 21/08.

* Gratis Ereprijs: 
    Gratis zak duiveneten voor onze leden bij elke 1ste prijs op het samenspel De Oostgrens 

(zowel Momignies als Soissons) in de reeksen oude (O/Ja) en jonge duiven. 
    Voorwaarde: - reeks oude: minstens 500 duiven

                    - reeks jonge: minstens 1000 duiven.
  



Halve Fond   -  Het Kempisch Hafospel

Vluchtkalender 2021 (onder voorbehoud van wijzigingen-zie bord lokaal + infobrochure hafospel)

Data Lossingsplaats     Categorie
01 mei 2021 Melun   O/Ja + Ja          
08 mei  Melun        O/Ja + Ja  
15 mei  Sermaises O/Ja + Ja
22 mei Sermaises O/Ja + Ja
29 mei  Sermaises O/Ja + Ja   
05 juni Sermaises      O/Ja + Ja
12 juni Sermaises      O/Ja + Ja
19 juni  Melun   O/Ja + Ja + Jo  
26 juni Melun O/Ja + Ja + Jo
03 juli Sermaises O/Ja + Ja + Jo
10 juli Sermaises O/Ja + Ja + Jo
17 juli  Sermaises O/Ja + Ja + Jo   
24 juli Fay Aux Loges (Provinciaal) O/Ja + Ja + Jo
31 juli Pont-St.-Maxence  O/Ja + Ja + Jo 
07 aug. Sermaises O/Ja + Jo
14 aug. Sermaises O/Ja + Jo
21 aug. Auxerre (Provinciaal) O/Ja + Jo
28 aug. Melun O/Ja + Jo   

Verzending – Lossing
- Vergezeller: Bauwens Logistics   Nieuwstraat 125   9190 Stekene (zie snelheid)
- Lossingsuren: zie mededeling KBDB (Melun: 2de Antwerpse lossing=15’ na lossing 1  -
                                                           Sermaises: 15’ na de interprovinciale lossing)

Lidkaarten
- Een lidkaart Kempisch Hafospel kost 5€ en is beschikbaar in elk inkorflokaal. Met deze 
lidkaart geniet je van alle voordelen. ( kampioenschappen, tientjesspel, nevencompetities,…)

Nevencompetities (met inschrijving)
- Sport 5: 10 euro         -           Vierdaagse jonge duiven: 5 euro
Voor meer gedetailleerde info: zie brochure Kempisch Hafospel.
Alleen leden kunnen inschrijven voor de nevencompetities!!! Uiterste betaaldatum: 1 mei ‘20

Kampioenschappen en Asduiven
- Punten kunnen behaald worden met 1ste + 2de + 3de get. 10-delig stelsel zonder 
  afronding in volgorde van meeste punten, laagste coëfficiënt.
- Voor meer gedetailleerde info: zie brochure Kempisch Hafospel.



Hafo  - Plaatselijk

- Inkorfuren: 17.30 u. tot 18.15 u. steeds op vrijdag, behalve prov. vluchten = donderdag

- Onkosten: port: €0,90  (portduiven NIET toegelaten)     regelen klok: gratis
                    uitslagen: €1,20 (liefhebber ontvangt alle uitslagen)   
   Uitslagen liggen zondag vanaf 10.00u. ter beschikking in het lokaal. Voor wie ze per post
   wenst te ontvangen worden de verzendingskosten verrekend met het terugbetalen
   portgeld.

- Kampioenschappen - plaatselijk: 
* Oude duiven van 01 mei t/m 31 juli (cat. O/Ja)
  Jaarduiven van 01 mei t/m 31 juli.
  Jonge duiven van 19 juni t/m 28 augustus. 
* Punten kunnen behaald worden met 1ste-2de-3de getekende volgens het 10-delig

stelsel. (zonder afronding). In de cat. O/Ja kunnen zowel oude als jaarduiven punten 
halen als ze 1ste-2de-3de get. zijn. 

* De eerste drie in elke reeks en de eerste algemeen worden gehuldigd.
   Bij gelijke punten telt het coëfficiënt

- Gratis prijzen hafo:
* Vanaf 01/05 t/m 28/08 worden er plaatselijk zakken duiveneten verspeeld
   onder de leden, in het totaal 18 zakken !!!

 snelste 1ste getekende laatste 1ste getekende
oude duiven: 01/05 15/05

29/05 12/06
jaarduiven: 08/05 22/05

05/06 19/06
jonge duiven: 26/06 03/07

10/07 17/07
24/07 31/07
07/08 14/08
21/08 28/08

* Bij uitgestelde lossing wordt de gratis verspeeld. Bij een afgelaste vlucht vervalt de gratis.

* Dagprijs hafo jonge duiven op 12/06, 26/06, 10/07, 24/07, 07/08 en 28/08.

* Gratis Ereprijs:
   – Gratis zak duiveneten voor onze leden bij elke 1ste prijs op het samenspel in de reeksen 
     oude (O/Ja) en jonge 
     Voorwaarde: - reeks oude: minstens 500 duiven

- reeks jonge: minstens 1000 duiven.



Goed om weten …

- Deelname aan kampioenschappen en gratis prijzen telt alleen voor diegenen die het 
   lidgeld van €15 betaalden. 
- Terugbetaling 2021 = hoklijst 2021 + 20 ringen 2021 + x-aantal gezette duiven afhan-
   kelijk van de kastoestand, alleen voor de leden en minstens 5x deelname aan een 
   weekend- of midweekvlucht. (alleen hoklijsten bij ons binnengebracht en ringen bij ons 
   aangekocht worden terugbetaald). Uitbetaling gebeurt op de kampioenendag!!!
- Kampioenendag: zondag 26/12/2021  -  basisschool De Duizendpoot, met o.m. huldiging 
   der kampioenen, uitbetaling portgelden, verdeling gratis prijzen en bonverkoop. 
   Houd deze datum allemaal vrij!!! 
- Elektronisch koppelen alleen nog na telefonische afspraak (014/308311 of 0497/934866)

en NIET OP VRIJDAG. Formulier elektronisch koppelen thuis zelf volledig invullen.
Klokken vooraf thuis steeds WISSEN. Maak daar een gewoonte van!!!

- Alle duiven die niet elektronisch ingekorfd worden, krijgen een gummi en de liefhebbers
  moeten THUIS op de inzetlijsten alle ringnrs. juist invullen. De inkorvers kunnen/mogen 

dat niet doen.
- MEDEDELING ONTVANGERS: Vermeld op je poelbrief steeds je NAAM + LIDNUMMER,

dit bespaart ons veel tijd en werk!!! Wees zuinig met de poelbrieven…

Huishoudelijk reglement
- Dit document werd opgemaakt onder voorbehoud van wijzigingen. (zie bord – lokaal)

- Iedere liefhebber moet ten allen tijde zijn betalingsnota en de spiegellijst controleren
  en eventuele onjuistheden onmiddellijk melden aan de ontvangers/uitmakers.

- Elke liefhebber blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn klok. Hij moet er
   persoonlijk op toe zien dat zijn klok reglementair geregeld, afgeslagen en gelicht
   wordt. Iedere klok, ook de elektronische klokken, moet conform zijn aan de onder-
   richtingen van de KBDB. (KBDB zegel=elektr.klokken en keuringskaart=quartzklok)  

- Noodkoppelingen worden alleen toegepast voor DEFECTE ringen. Ze zijn alleen nog geldig
  het weekend dat ze uitgevoerd werden en dienen  zo snel tegen de VOLGENDE VLUCHT
  geregulariseerd te worden. (1,60€ of zelf ring bijhebben)
  
- Inkorvers en/of andere helpers kunnen NIET verantwoordelijk gesteld worden voor 
   eventuele gebreken.

- Elektronische klokken dienen steeds GEWIST te worden voor het inkorven, en ook voor 
  het koppelen!!! Niet vrijgegeven klokken van andere lokalen kunnen in ons lokaal NIET 
  vrijgegeven worden en zijn dus hier op dat moment onbruikbaar!!!  
  Bij het begin van een nieuw seizoen elektronische klokken in orde brengen. (bvb. i.v.m.
  overtollige duiven)
- Inenting tegen paramyxo blijft verplicht. Lijsten afgeven bij elke eerste inkorving en 
  ook na bijkomende inentingen.



- Sportieve klachten dienen schriftelijk of via e-mail aan het bestuur worden voorgelegd
alvorens deze aan het provinciaal comité over te maken, teneinde onderling tot een 
vergelijk te komen.

- Het binnen brengen van de klokken na de verschillende wedstrijden dient stipt en tijdig
te gebeuren, volgens de gemaakte afspraken.
AFSPRAKEN SNELHEID:
- 1 vlucht: klokken binnenbrengen om 11 u. Vallen de duiven na 11 u. direct na de vlucht.
- 2 vluchten: klokken binnenbrengen om 13 u. Vallen de duiven na 13 u. direct na de 2de
  wedstrijd.
AFSPRAKEN HAFO:
- klokken binnenbrengen aanstonds na de hafovlucht.

   Indien er voldoende tijd is tussen snelheid en hafovluchten vragen we de hafospelers om 
de snelheidsklokken binnen te brengen. We vragen niet het onmogelijke maar wel BEGRIP
en RESPECT voor ieders werk en inzet en zeker ook voor de snelheidspelers!!!  

- De liefhebbers die deelnemen aan de wedstrijden ingericht door 'Verbroedering
  Meerhout' en/of de verschillende samenspelen worden geacht zich te schikken naar de 
  geldende reglementen en aanvaarden door deelname ook de gemaakte afspraken en 
  genomen beslissingen. Eventuele geschillen zullen door het bestuur worden behandeld.
  Het bestuur noch zijn medewerkers kunnen op generlei wijze verantwoordelijk gesteld 

worden voor onvoorziene gebeurtenissen.
Het bestuur

 
  
     

Het bestuur wenst iedereen een sportief
maar vooral een zeer succesvol 

speelseizoen 2021 toe.
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