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Voorwoordje voorzitter 

Wij vliegen er weer stevig in: 

Met enige verbazing werd vorig week-end met nare gevoelens   opgekeken naar de laatste 

berichtgeving, toen bleek dat er een onstabiele toename was van het coronabesmettingsgevaar. 

Aangekondigde versoepelingen konden hierdoor toch nog in gevaar komen. Men zou voor minder 

beginnen twijfelen, wetend dat er momenteel zowat 2340 besmettingen per dag genoteerd werden. 

Voor ons als duivenliefhebbers nadert het duivenseizoen 2021 eindelijk  met rasse schreden. Maar 

hoe?? 

De mooie zonnige zomerdagen van februari werden oorzaak van aangroeiende goesting om er in te 

vliegen en de definitieve start van de wedvluchten in te calculeren,samen met enkele vernieuwingen. 

Doch maart 2021 tapte uit een ander vaatje en kondigde zich vreemd genoeg weerkundig anders 

aan. Het minder gunstige weder enerzijds en anderzijds de aanhoudende vogelgriep in Frankrijk 

beperken voor meer dan de helft van het Belgisch leden aantal de geviseerde startperiode wegens 

“geen risico’s nemen met de covid-19 toestanden”. Het KBDB-bestuur heeft dwingende maatregelen 

gepubliseerd met het oog op onze persoonlijke veiligheid, zodat wij ons prioritair behandeld weten. 

Immers, met meer dan gretige ogen verwachten we haalbare versoepelingen tot ieders genoegen. 

Wij willen immers genieten van onze tijdrovende hobby. De resultaten van de voorbereidingen en 

verzorgingen worden ervaren als draagvlakken naar onze gemotiveerde prijsvliegers-hokbewoners. 

Het zijn vooral deze die straks niet te diep in onze broekzakken mogen zitten. 

Met het nieuwe aangeboden systeem anONS.be kan iedere liefhebber die over internet kan 

beschikken, feilloos zijn persoonlijke en individuele duivenrekening bijhouden ter controle. 

Een digitale openbaring waar gretig gebruik zal van gemaakt worden.  

Het zal nog even wennen worden met de verschuivingen die KBDB in de zones heeft voorgesteld en 

dit vooral wat betreft de GROTE HALVE FOND  alsook voor liefhebbers van  de FOND –discipline. 

Het wordt ons tijdig diets gemaakt, zo is ons beloofd ,voor einde maart 2021 aanstaande. 

Nieuw en niet uit het oog te verliezen zijn de pas aangekondigde wijzigingen aangaande  uw  

verplichte  aanstaande PARAMIXO-VACCINATIES . Gans de totaliteit  van gans het duivenbestand van 

elk hok gaat aan de spuit. Werk aan de winkel vooral op administratief vlak. 

Ondertussen eens flink nadenken over de mededelingen inzake het correct uitvoeren van de 

inkorvingen waar voor 100% de corrona-regels noodzakelijk moeten opgevolgd worden: 

- mondmaskers dragen is verplicht, 

- de nodige afstanden houden is een must.  

Met de gespreide en vooraf aangevraagde en  aangekondigde inkorf-keuzes ( inkorfuur)  en daarmee 

onze  bepaalde inkorvingsmomenten ,dienen  opgevolgd  te worden, zal  duivenspel en spelen in een 

nieuw en modern kleedje gestoken worden. 

Voor het nakende sportseizoen slechts één leuze: doen we wat we moeten doen en tussendoor flink 

wat prijzen pakken tot spijt van wie het benijdt. Het  meest noodzakelijke van heel  het spel. Of niet 

soms ,?  

Namens het Bestuur van Verbroedering Obrafo 

Guido Hendrickx 

Voorzitter 

 

  



Nieuw bestuur 2021 

 

Voorzitter : Guido Hendrickx 

Secretaris en verantwoordelijk snelheid : Eddy Boon 

Schatbewaarder : Bob Peeters  

Administratie en communicatie KBDB : Freddy Drijvers 

Verantwoordelijke fond en zware fond : Eric Herbots  

Website en publiciteit : Andy Lauwers en Kim Buelens  

Helpers Bestuur : Rudi Oliviers en Willy Mathues 

 

Uitslag en poulebrieven : Chris Huon en Michel De Meuter 

 

Samen met nog een talrijke groep van andere helpende handen zijn we klaar om seizoen 

2021 aan te vatten 

Algemene lossingsinfo  

Snelheid : Lossing Sector 3 – Transport Bauwens 

Halve fond : Lossing Sector 2 & 3 – Transport Bauwens 

PORTKOSTEN :  

FLEURUS : 0.40 Euro  

MOMIGNIES : 0.60 Euro 

 

SOISSONS : 0.75 Euro 

HALVE FOND ( SERMAISES EN MELUN ) : 1.05 Euro  

Andere provinciale, nationale en internationale wedvluchten volgens inrichter  

Kosten uitslag op papier 1 Euro ( met post 1 Euro extra ) , digitale uitslagen zijn gratis  

Klachten op uitslag tot uiterlijk donderdagavond via e-mail 

uitslagverbroedering@gmail.com 

OF 0478 / 72 25 94 Michel De Meuter OF 0473 / 92 20 38 Chris Huon 

KLOKKEN BINNENBRENGEN ELK WEEKEND OP HETZELFDE TIJDSTIP VANAF 

19u00 TOT 21u00 

( VOLGENS COVID PROTOCOL VAN KBDB ) 



 

  

 



 

 

 



Enkele weetjes  

Lidkaart Obrafo kost 15 Euro  

Hierdoor gratis deelname aan de kampioenschappen en gratis prijzen 

Portgelden teruggave 

Er wordt telkens op de eerste 10 duiven die men inkorft op elke vlucht een 

teruggave gedaan van 0.20 Euro na het seizoen.  

    Enkel geldig met lidkaart Obrafo 

 

Leervluchten April 2021 

Woensdag 07/04/2021 Momignies  

Woensdag 14/04/2021 Momignies 

Woensdag 21/04/2021 Momignies 

Woensdag 28/04/2021 Momignies 

Inkorven telkens op dinsdag van 19u00 – 21u00 via afspraak ( los op woensdag ). 

Indien slecht weer en aflassing van de vlucht zullen we dit direct melden via onze website.  

Leervluchten Oostenlijn 

21/04/2021 Arlon   ( 0.6 Euro per duif )  

28/04/2021 Arlon  ( 0.6 Euro per duif ) 

05/05/2021 Etain  ( 0.6 Euro per duif ) 

12/05/2021 Bar-Le-Duc  ( 1.1 Euro per duif ) 

24/05/2021 Gray   ( 1.2 Euro per duif ) 

09/06/2021 Macon   ( 1.5 Euro per duif ) 

30/06/2021 Macon ( 1.5 Euro per duif ) 

Inkorven op dinsdag van 19u00 – 20u00 op afspraak ( los op woensdag )  

Indien slecht weer en aflassing van de vlucht zullen we dit direct melden via onze website.  



Poulebrieven en straal  

Snelheid  

Straal A : 14km – Straal B : 6km  

Verplicht : Straal A 

Niet verplicht : Straal B - Obrafo – Obrafo Oost – Obrafo West 

Samenspel Obrafo bestaat uit volgende lokalen 

Bost, Kapellen, Rummen, Overhespen en Kumtich  

Halve fond :  

Straal Kumtich : 20km - Straal A : 14km – Straal B : 6km  

Verplicht : Kumtich  

Niet verplicht : Straal A, Straal B, Obrafo, Obrafo Oost, Obrafo West, 7-Verbond, Sector 2, 

Sector 3, Sector 2 & 3  

Samenspel Obrafo bestaat uit volgende lokalen 

Rummen, Landen, Overhespen, Kumtich en Geetbets 

Samenspel Sector 2 & 3 bestaat uit alle lokalen die wonen in deze sector en halve fond 

inkorven 

Zware halve fond  

Straal 21km 

Verplicht : Kumtich en Nationaal 

Niet verplicht : Nationaal Zone , Provinciaal, Brabantse Unie, Derby Hainaut, Straal A, Straal 

B, Obrafo, Obrafo Oost, Obrafo West  

Samenspel Obrafo bestaat uit volgende lokalen voor nationale vluchten 

Rummen, Ramillies en Kumtich  

 

Samenspel Obrafo bestaat uit volgende lokalen voor niet nationale vluchten 

Geetbets, Rummen en Kumtich 

  



Fond en Zware fond  

Straal 25km 

Verplicht : Kumtich , Nationaal en Internationaal 

Niet verplicht : Nationaal Zone , Provinciaal, Brabantse Unie, Derby Hainaut, Straal A, Obrafo, 

Obrafo Oost, Obrafo West  

Samenspel Obrafo bestaat uit volgende lokalen 

Ramillies en Kumtich  

Aanmelden duiven voor Nationale vluchten zelf mogelijk via Anons 

of via telefoon 

Tel : 0472 / 07 04 11 ( reserve nummer is 0470 / 74 67 65 )  

INKORVINGSUREN  

Zware fond : op zondag voor Barcelona tussen 19u00 en 21u00 en andere vluchten op 

maandag tussen 19u00 en 20u00 

Fond : op woensdag tussen 19u00 en 21u00 

Zware halve fond : op donderdag tussen 19u00 en 21u00 

Halve fond : op vrijdag tussen 17u00 en 19u00 

Snelheid : op vrijdag tussen 19u00 en 21u00 

Al deze vluchten worden ingekorfd op afspraak en volgens 

het KBDB protocol 
bij aankomst in het lokaal voor ELKE ACTIVITEIT ( inkorven en uitlezen van de klokken) 

     ° masker verplicht bij aantreden van het lokaal tot bij het verlaten van het gebouw 

     ° verplicht de handen te ontsmetten aan inkom van het lokaal 

     ° aanwezigheidsformulier invullen met naam + handtekening + uur  

     ° veiligheidsaanduidingen op de vloer respecteren  

     ° zoveel als mogelijk het opgegeven inkorvingsuur respecteren 

     ° het gebouw verlaten langs de aangeduide markeringen en instructies van de  

              verantwoordelijken 

     ° hou rekening voor uw persoonlijke veiligheid met het niveauverschil en de trappen bij                  

              het verlaten  

 



Kampioenschappen 

1+2  

Eén punt per gespeelde prijs met de eerste of tweede getekende binnen de aangeduide periode 

van de betrokken categorie. Enkel de prijzen per drietal worden in aanmerking genomen. Er 

worden 10 liefhebbers gerangschikt  

Beste Hok  

De nummers één tot en met vijf krijgen respectievelijk 10,8,6,4 en 2 punten, de nummers zes 

tot tien krijgen 1 punt. Enkel de prijzen per drietal worden in aanmerking genomen. Er worden 

10 liefhebbers gerangschikt.  

Asduif  

Een rangschikking wordt opgemaakt volgens behaalde coëfficient (prijs * 100/aantal duiven). 

Enkel de prijzen per drietal gewonnen komen in aanmerking. Er worden 10 liefhebbers 

gerangschikt. 

De criteria voor de nationale kampioenschappen zijn hier van toepassing voor de asduiven ! 

Asduif snelheid oude : 6 prijzen  

Asduif snelheid jaarse : 6 prijzen  

Asduif snelheid jonge : 6 prijzen  

Asduif Hafo oude : 5 prijzen  

Asduif Hafo jaarse: 5 prijzen  

Asduif Hafo jonge : 4 prijzen  

Asduif Grote Hafo oude : 4 prijzen  

Asduif Grote Hafo jaarse : 4 prijzen  

Asduif Grote Hafo jonge : 3 prijzen  

Asduif fond oude : 3 prijzen  

Asduif fond jaarse : 2 prijzen  

Asduif zware fond oude : 2 prijzen  

Asduif zware fond jaarse : 2 prijzen  

Algemeen Kampioen 1+2 :  

De punten van de eerste tien gerangschikten (van 10 naar 1 punt) samengeteld van oude , 

jaarse en jonge duiven 

Algemeen Beste hok : 

De punten van de eerste tien gerangschikten (van 10 naar 1 punt) samengeteld van oude , 

jaarse en jonge duiven 

Algemeen Kampioen :  

De punten van de eerste tien gerangschikten (van 10 naar 1 punt) van Beste Hok en 1+2 

worden samengeteld tot Algemeen Kampioen 

  



Prijzentafel 

Algemene Kampioenschappen Snelheid Straal A + Halve fond Straal Kumtich + Zware Halve 

fond Straal Kumtich + Fond fond Straal Kumtich + Zware fond fond Straal Kumtich 

1ste plaats : 10 zakken duiveneten 

2de plaats : 9 zakken duiveneten 

3de plaats : 8 zakken duiveneten 

4de plaats : 7 zakken duiveneten 

5de plaats : 6 zakken duiveneten 

6de plaats : 5 zakken duiveneten 

7de plaats : 4 zakken duiveneten 

8ste plaats : 3 zakken duiveneten 

9de plaats : 2 zakken duiveneten 

10de plaats : 1 zak duiveneten 

+  

Algemene Kampioenschappen Halve fond Straal A , Zware halve fond Straal A , Fond Straal A 

en Zware fond Straal A 

1ste tot en met 10de plaats : 1 zak duiveneten 

EXTRA SPONSORING 4.500 Euro voor seizoen 2021 

500 Euro voor Momignies  

500 Euro voor Soissons  

 

500 Euro voor halve fond  

1.000 Euro voor Zware halve fond  

 

1.000 Euro voor  Fond  

1.000 Euro voor  Zware fond 

Details over hoe deze prijzen te winnen zullen bij start van het seizoen 

bekend gemaakt worden. 

  



Tips en regels  

Chipringen 

Koppelen chipringen gratis voor onze leden 

Noodkoppelingen bij inkorving zijn enkel toegelaten bij verlies of defect. De 

defecte chipring zal tot einde seizoen in ons lokaal blijven.  

MUTATIE 

Zorg dat al uw duiven gemuteerd zijn op uw eigen hok.  

PARAMYXO 

Ook ALLE duiven dienen ingeënt te worden op uw hok en bewijs dient bewaard 

te worden ter controle van KBDB.  

Paramyxo bewijs van de duiven waarmee u speelt dient ingeleverd te worden 

voor de eerste vlucht waaraan U deelneemt in het lokaal 

PORTDUIVEN 

Portduiven zijn enkel toegelaten op snelheid. 

Verplicht invullen van papier voor portduiven en kopie van paramyxo bewijs is 

verplicht 

REKENING LIEFHEBBER 

Vanaf heden kan uzelf uw eigen rekening bekijken via www.anons.be. 

Inloggen mogelijk via KBDB Lidnummer en paswoord 

Hierop dient u te registreren en lokaal Obrafo Kumtich aan te klikken.  

Daarna klikken op kas raadplegen. 

Elke week zal deze rekening tijdig aangepast worden en opgevolgd worden 

door ons bestuur.  

Er zal telkens ook een kopie van uw rekening ter beschikking zijn in het lokaal.  

Stortingen voor liefhebbers doorheen het seizoen.  

NIEUW REKENINGNUMMER ENKEL VOOR LIEFHEBBERS 

BE37 1431 1488 9228 ( in mededeling liefst naam Liefhebber vermelden) 


