
EENDRACHT & VOORUITGANG NEDERBRAKEL
Lokaal 't Duvelke

Driehoekstraat 160 9660 Brakel
Telefoon: 055/42.05.00

Vluchtseizoen 2021



Bestuur:

Voorzitter: Goesseye Luc
Secretaris: De Geeter Bruno
Schatbewaarder: De Vos Armand
Onder voorzitter: De Geeter Evy
Adjunct secretaris: Van Herpe Franky
Adjunct schatbewaarder: Meulenijzer Norbert

Verkochte ringen 2021: 4103501 t/m 4107000

De uitslagen kunnen gratis verstuurd worden per mail. Gelieve, jullie mailadres door te geven bij de
inschrijving.

Inkorvingsuren vluchten:

Quiévrain op zaterdag van 18u30 tot 19u30

Noyon op zaterdag van 16u tot 18u

Sermaises/Ecouen/Orleans: op vrijdag van 18u tot 20u

Begeleider voor alle vluchten: Martens



Vluchtprogramma 2021

Quiévrain:

Oude & jaarlingen: 04/04 en 11/04 (enkel bij een eventuele afgelasting van Noyon)

Noyon:

Oude & jaarlingen: 11/04 t/m 12/09

Jonge: 06/06 t/m 12/09

Ecouen:

Oude & jaarlingen: 24/04 & 31/07

Jonge: 12/06 & 31/07

Sermaises:

Oude & jaarlingen: 01/05 t/m 28/08

Jonge: 19/06 t/m 28/08

Orleans:

Oude & jaarlingen: 15/05 & 17/07

Jonge: 17/07



Speelomtrekken:

Grote omtrek Quiévrain-Noyon-Ecouen-Sermaises-Orleans:

Nederbrakel-Opbrakel-Zegelsem- Elst-Michelbeke-St.M.Oudenhove-Parike
Everbeek-St.Martens Lierde - St.Maria Lierde-Deftinge-Zarlardinge-
Hemelveerdegem-Erwetegem-St.Goriks Oudenhove-Rozebeke-
St.Blasius Boekel-St.Kornelius Horebeke-Schorisse-Ellezelles-Flobecq-
Overboelare-Goeferdinge-Nederboelare-Schendelbeke-Ophasselt-
Steenhuize Wijnhuize-St.Lievens Esse-Herzele-Woubrechtegem-
St. Antelinks-Aspelare-Voorde-Smeerebbe Vloerzegem-Idegem-Onkerzele
Godveerdegem-Grotenberge-Strijpen-Roborst
Munkzwalm-St.Denijs Boekel-St.Maria Horebeke-Maarke Kerkem-
Etikhove-Ronse-Mater-Hundelgem-Velzeke-Elene-Leeuwergem-Zottegem
Paulatem-St.Maria latem-Nederzwalm-Dikkele

Kleine omtrek Noyon:

Nederbrakel-Opbrakel-Zegelsem-Elst-Michelbeke-St.M.Oudenhove-
St.Martens Lierde-Parike-Everbeek

Kleine omtrek Ecouen-Sermaises-Orleans:

Nederbrakel-Opbrakel-Zegelsem-Elst-Michelbeke-St.M.Oudenhove-
St.Martens Lierde-Parike-Everbeek-Schorisse-St.Kornelius Horebeke-
St.Blasius Boekel-Rozebeke-St.Goriks Oudenhove-Erwetegem-Deftinge-
St.Maria Lierde-Hemelveerdegem-Zarlardinge-Flobecq-Ellezelles



Kampioenschappen:

Noyon (per 3-tal):

Dezelfde kampioenschappen voor grote- en kleine omtrek:

2 eerst afgegeven duiven bij de oude van 11/04 t/m 01/08

2 eerst afgegeven duiven bij de jaarse van 11/04 t/m 01/08

2 eerst afgegeven duiven bij de jonge van 06/06 t/m 12/09

2 eerst afgegeven duiven oude/jaarse/jonge van 11/04 t/m 12/09

Koningschap, meeste prijzen van 11/04 t/m 12/09

Sermaises-Ecouen-Orleans (per 3-tal):

Dezelfde kampioenschappen voor grote- en kleine omtrek:

2 eerst afgegeven duiven bij de oude van 24/04 t/m 31/07

2 eerst afgegeven duiven bij de jaarse van 24/04 t/m 31/07

2 eerst afgegeven duiven bij de jonge van 12/06 t/m 28/08

2 eerst afgegeven duiven oude/jaarse/jonge van 24/04 t/m 28/08

Koningschap, meeste prijzen van 24/04 t/m 28/08

Algemeen Kampioen 1+2 Frankrijkvluchten (per 3-tal):

Het meest aantal prijzen met 1+2 behaald op de Frankrijkvluchten in de grote omtrekken van 11/04 
t/m 12/09

Algemeen Kampioen meeste prijzen Frankrijkvluchten (per 3-tal)

Het meest aantal prijzen behaald op de Frankrijkvluchten in de grote omtrekken van 11/04 t/m 
12/09

Asduiven ( per 4-tal)

Oude/jaarse/jongen in de grote + kleine omtrek



Alle kampioenschappen zijn gratis voor de leden.
Niet leden kunnen zich inschrijven enkel voor de kampioenschappen in de grote omtrekken mits 
betaling van €25,00.

Inschrijvingen: Noyon tot 25/04 Sermaises tot 29/05

Prijzen:

1. €25 + trofee + bloemen
2. €15
3. €10
4 & 5 €5

Kampioenenviering op 11/12/2021

Nieuw!!! Zesdaagse voor oude/jaarse/ jongen op Noyon + 
Ecouen/Sermaises/Orleans (Uitslagen grote omtrek)

Deze zesdaagse zal verspeeld worden met de 3 eerst afgegeven duiven per 2-tal (1ste afgegeven 3 
punten, 2de afgegeven 2 punten en 3de afgegeven 1 punt). Gratis voor de leden en betalende leden 
kampioenschappen. Niet-leden kunnen deelnemen mits betaling van €10. De data van de vluchten 
zijn:

Noyon: Oude en jaarse 2/16 mei, 13,27 juni, 11/25 juli
Jongen 27 juni, 11/25 juli, 8/22 augustus, 12 september

Halve fond Oude en jaarse 15/29 mei,5/19 juni, 3/17 juli
Jongen 26 juni, 10/24 juli, 7/21/28 augustus

Nieuw!!! Bricon Trophy (Uitslagen grote omtrek)

Er is een Bricon constateersysteem te winnen deels geschonken door de firma Bricon. Dit is een 
gratis kampioenschap voor de leden en betalende leden kampioenschappen. De eerste en tweede 
afgegeven duif in haar categorie komt in aanmerking voor dit kampioenschap op vier vooraf 
hieronder bepaalde data. De liefhebbers moeten zelf hun formulier invullen en bezorgen aan 1 van 
de bestuursleden. De nodige formulieren zullen nog bezorgd worden. De liefhebber die 4 vluchten 
wint met de eerste en tweede afgegeven duif over 4 vluchten (categorie en vlucht mogen 
gecombineerd worden) en het laagste coëfficient behaald, is de winnaar.

De data voor de vluchten zijn:

Noyon: Oude en jaarse: 25 april, 9 mei, 6 juni, 18 juli
Jongen: 4 juli, 1 augustus, 15 augustus, 5 september

Halve fond: Oude en jaarse: 8 mei, 12 juni, 26 juni, 10 juli
Jongen: 3 juli, 17 juli, 31 juli, 14 augustus



Supportersclub

Kampioenschappen:

Noyon:

Oude & Jaarlingen van 02/05 t/m 18/07

Jonge van 27/06 t/m 12/09

Halve fond:

Oude & Jaarlingen van 15/05 t/m 17/07

Jonge van 26/06  t/m 28/08

Geannuleerde vluchten worden niet vervangen maar indien een bepaalde
vlucht door de KBDB wordt vervangen door een andere lossingsplaats (Bv. Noyon in St-Quentin) 
zal deze vlucht wel meetellen voor de kampioenschappen.

Bij navraag aan de KBDB werd ons medegedeeld dat de supportersclub niet
samenvalt met de kampioenschappen van de vereniging. Bijgevolg mag de
supportersclub dus zelf de einddata van de kampioenschappen bepalen.

Inschrijving voor deelname aan de kampioenschappen is € 15,00

Deelname telt vanaf betaling.

Kampioenschappen per 2-tal (Noyon + Sermaises + Ecouen + Orleans uitslag grote omtrek)

Eerste afgegeven 3 punten , tweede 2 punten, derde 1 punt

Gratis zakken duiveneten te verspelen op kermis Nederbrakel in juli 1+2 per 2-tal
op alle vluchten.

Bestuur:

Voorzitster: De Geeter Evy
Secretaris: Meulenijzer Norbert
Schatbewaarder: Sprangers Danny

Kampioenenviering supportersclub: 13/11/2021



Momignies:

Zaterdagen 18 –  25 september en 2 – 9 oktober

Ronde van België:

Zondagen 19 – 26 september en 3 – 10 oktober

Nieuw!!! 

Dubbeling samenspel Midden-Waas Noyon:

Volgende maatschappijen vormen in 2021 een nieuw samenspel vanuit Noyon:

Sint-Gillis-Waas – De Klinge – Kieldrecht – Stekene – Sint-Niklaas – Sinaai – Elversele – Beveren
Haasdonk – Temse – Zwijndrecht – Eksaarde – Zeveneken – Heusden – Merelbeke – Wanzele – 
Brakel

De uitslag zal opgemaakt worden per 4-tal en kan gebruikt worden voor diverse kampioenschappen 
(Nationaal, Provinciaal enz.). 

De uitslag zal per mail gratis aan de liefhebbers bezorgd worden. Er zal steeds van iedere vlucht 1 
afgedrukt exemplaar ter beschikking zijn in het lokaal.

Voor dit samenspel is er een poelage voorzien van 1 eurocent per duif per categorie (ook de 
gedubbelde jaarse) en wordt gewonnen door de liefhebber die midden de uitslag staat.

Dubbeling samenspel Midden-Waas halve fond:

Volgende maatschappijen vormen in 2021 een nieuw samenspel vanuit Ecouen-Sermaises-Orleans:

Sint-Gillis-Waas – Sinaai – Elversele – Zwijndrecht – Eksaarde – Zeveneken – Merelbeke – 
Wanzele – Brakel

De uitslag zal opgemaakt worden per 4-tal en kan gebruikt worden voor diverse kampioenschappen 
(Nationaal, Provinciaal enz.). 

De uitslag zal per mail gratis aan de liefhebbers bezorgd worden. Er zal steeds van iedere vlucht 1 
afgedrukt exemplaar ter beschikking zijn in het lokaal.

Voor dit samenspel is er een poelage voorzien van 1 eurocent per duif per categorie (ook de 
gedubbelde jaarse) en wordt gewonnen door de liefhebber die midden de uitslag staat.

Deze samenspelen zullen GEEN invloed hebben op ons spel lokaal. De lossingen enz. blijven zoals 
voordien.



Belangrijke opmerkingen:

Alle duiven (dus ook de kweekduiven) die op het hok verblijven moeten verplicht ingeënt worden 
tegen paramyxo. De formulieren moeten afgegeven worden in het lokaal van ALLE duiven.

Een noodkoppeling is enkel toegelaten wanneer een chip defect is. Deze moet dan VERPLICHT 
uitgelezen worden tegen de volgende wedstrijd. Hiervoor zal steeds een medewerker ter 
beschikking zijn op dinsdagavond bij het inkorven van de leervluchten. Wij dringen er op aan om 
deze regel strikt toe te passen. Zo niet, kan de betreffende duif uit de uitslag genomen worden.

Alle duiven vanaf 2019 die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB ingeschreven 
zijn op naam van de betreffende liefhebber. Bij overtreding van de liefhebber zal deze een 
administratieve boete van €25 per duif opgelegd worden door de KBDB en worden de betreffende 
duiven eveneens uit de uitslag genomen.

Regels bij de inkorving tijdens de Coronacrisis:

Inkorving steeds op afspraak. De nodige info hiervoor zal steeds op de circulaires en bijhorende 
mail vermeld worden.

VERPLICHT mondmasker dragen, handen ontsmetten bij het betreden van het lokaal, 1,5m afstand 
houden.

GEEN samenscholing buiten of op de parking.

Voor het verdere verloop van het seizoen 2021 is het belangrijk dat bovenstaande maatregelen door 
ALLE liefhebbers gevolgd worden. Indien er liefhebbers zijn die zich niet aan de regels houden, 
kunnen deze uitgesloten worden van de inkorving.

Wij wensen alle liefhebbers veel succes voor het seizoen 2021!

Sportieve groeten,

Het bestuur


