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Vluchtkalender 2021 

Contactgegevens 
 

VZW duivenmaatschappij De Ware Vrienden Oplinter 

Stamnummer22358 

Adres: Sint-Genovevaplein 33 te  3300 Oplinter 

e-mail: dewarevriendenoplinter@gmail.com of info@duiven-oplinter.be 

            website: www.duiven-oplinter.be  

IBAN: BE14 7343 7400 0683 

 

Telefoon: 0467 023 466 (aanmeldingen nationale vluchten) en 0474/888374 (administratie) 

 

Lidmaatschap 
 

Hoklijsten van Oplinter betalen GEEN EXTRA sportief lidgeld!!! 

De hoklijstleden van Oplinter zijn automatisch lid. De anderen betalen een sportief lidgeld van 15 € 

op de snelheid en 15 €  als HAFO lid Oplinter. Voor beide lidkaarten betaal je slechts 25 € en zo kan 

je ook genieten van alle voordelen die onze hoklijsten krijgen. Om deel te nemen aan de 

kampioenschappen moet het lidgeld betaald zijn ten laatste op 30 april 2021 op de snelheid en 31 

mei 2021 op de kleine en zware halve fond. De portreducties gelden pas vanaf betaling van het 

sportief lidgeld. 

 

Gratis toegang tot alle digitale uitslagen en gratis adresstickers 

Alle digitale uitslagen van samenspelen zijn gratis. Leden hebben toegang tot de website met het beschermde deel ‘Uitslagen’.  

En u krijgt ook adresstickers om op de poelebrieven in te vullen. Ook krijgen de liefhebbers die inmanden voor de zware halve 

fond een mapje met alle nodige poelebrieven. Gratis!  

Portreductie voor liefhebbers in regel met hun lidmaatschap 

Snelheid 

Een portreductie van 0,25 € op 10 oude en 10 jaarse en op 10 jonge duiven voor de leden   (hoklijst Oplinter 

of sportief lid snelheid 15 €).   

Kleine en Zware Halve fond te Oplinter 

Een portreductie van 0,50 € op 10 oude, 10 jaarse en 10 jonge duiven kleine halve fond. Op de zware halve fond krijgt u een 

portreductie van 0,75 € op 10 oude, 10 jaarse en 10 jonge duiven en dit  voor de leden   (hoklijst Oplinter of sportief lid HAFO 

Oplinter 15 €).  De portreducties (enkel voor prijsduiven) worden uitbetaald op de kampioenendag seizoen 2021. 

 

 

V.Z.W. De Ware Vrienden Oplinter 

mailto:dewarevriendenoplinter@gmail.com
http://www.duiven-oplinter.be/


Blz 2 van 10 
 

Gratis duiveneten op basis van deelname aan de prijsvluchten!  

 De hoklijstleden en de sportieve leden kunnen extra punten verdienen. Per 

vlucht krijg je punten. Bij deelname aan: 

 1 vlucht: Momignies of Laon/Soissons of 

Melun/Sermaises = 1 punt 

1 vlucht: zware HAFO = 2 punten 

2 vluchten: Momignies of Laon/Soissons EN 

Melun/Sermaises = 3 punten 

2 vluchten: Momignies of Laon/Soissons of Melun/Sermaises EN Zware 

Hafo erbij = 4 punten 

 

Dus: ik speel Momignies, Soissons en Melun hetzelfde week-end: 3 punten; ik speel Momignies en Bourges hetzelfde 

week-end: 4 punten!  

 

Per 12 punten ontvangt u op de kampioenendag 1 zak duiveneten van 20 Kg.  

Deelnemen in Oplinter is dus altijd ‘PRIJS’. 

Algemeenheden 
 

Alle vluchten gaan door onder de reglementen van de K.B.D.B. De liefhebbers worden geacht deze reglementen en de artikels 

van deze vluchtkalender te kennen en strikt na te volgen.  

De verantwoordelijke liefhebber of zijn gemachtigde dient steeds een poelebrief in te vullen voor de hoofduitslag en de lokale 

uitslag en te ondertekenen evenals de inkorvingsbulletins en constatatieformulieren.  

Enkel duiven die ingeënt zijn tegen Paramyxovirose (3 weken voorafgaand aan de wedstrijd!) worden ingekorfd voor 

wedstrijden en leervluchten. Zonder dit inentingsbewijs worden geen duiven ingekorfd, ook niet bij leervluchten.  

U krijgt een afrekening op papier bij de inkorving. De maatschappij is verplicht deze gratis ter beschikking te stellen aan de 

liefhebber. Gelieve deze onmiddellijk na de inkorving te controleren.  

Op de prijsvluchten worden alleen duiven aanvaard van binnen de voorziene speelzones, inclusief portduiven.  

BELANGRIJK voor portduiven: voor de opleervluchten worden er portduiven toegelaten uit de deelnemingszone zware halve 

fond. Alle portduiven, dus ook deze ingemand op een prijsvlucht snelheid MOETEN allemaal geregistreerd worden. Dit 

vergemakkelijkt de teruggave van de duiven bij niet lossing! Daarom hanteren wij volgende werkwijze: u dient bij de inkorving 

een lijst af te geven met alle voetringnummers van uw portduiven en dit volgens jaartal en nadien volgens ringnummer. In dat 

geval dient u niet aan te schuiven aan de inkorftafel als u geen prijsduiven heeft. De portduiven worden zo veel als kan in aparte 

manden ingekorfd bij prijsvluchten dit om bij niet-lossing de teruggave van de duiven te vergemakkelijken. Zie onze website 

voor een voorgedrukt registratieformulier of vraag er naar in het lokaal. 

Onkosten koppelen van de ringen en regulariseren noodkoppelingen 

ENKEL OP AFSPRAAK. HOU ER REKENING MEE dat de toestellen NIET gekoppeld worden in uw in aanwezigheid wegens 

corona. U dient alle info goed te vermelden bij het binnenbrengen van uw klok. Afhalen is ALTIJD een paar dagen later in functie 

van de beschikbaarheid van de verantwoordelijke voor de koppelingslijsten. Volg onze website. Er worden vaste data voorzien. 

Prijs voor de aankoop van een chipring: 1,70 €. Zeer belangrijk: enkel duiven die al een chipring hadden kunnen een 

noodkoppeling krijgen de dag van de inkorving. De defecte chipringen zullen in het lokaal bewaard te blijven tot eind seizoen. 

De liefhebber dient na deze vlucht deze noodkoppeling op eigen initiatief  te laten regulariseren de week  nadien. Let op: de 

maatschappij en de liefhebber riskeren bij de K.B.D.B. een boete tot 375 € indien men systematisch noodkoppelingen uitvoert bij 

dezelfde liefhebber. Hou hier ter dege rekening mee! 

Bij niet lossing (snelheid en kleine HAFO) worden de duiven terug gegeven in ons lokaal en dit vanaf 19.00u. Ze worden niet 

gelost in de nabijheid. Neem in dat geval contact op met de hierboven vermelde telefoonnummers. Voor de zware HAFO dienen 

we ons te schikken naar de beslissingen van de inrichter. Wedstrijden van de kleine HAFO of grote snelheid die gelost worden in 

Momignies of elders wegens slechte weersomstandigheden tellen niet mee. De inleggelden worden dan terugbetaald.  
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De liefhebber is verantwoordelijk voor zijn toestel tot bij de aftrek en mag enkel een toestel gebruiken 

met K.B.D.B. zegel. Voor wat de vluchten zware HAFO betreft is het geen luxe om een Quartz toestel op het 

hok te hebben mocht het electronisch systeem niet werken bij thuiskomst (bvb defecte plaat of toestel). 

Mocht dit gebeuren kan je steeds de elektronische chipring ‘constateren’ in  een back-up clock. Dit toestel 

word je aangeboden op vraag tegen een vergoeding van 1 €. Je dient dit vooraf bij de afspraak tot 

inkorving te melden.  

Na de wedvluchten worden de toestellen dezelfde dag binnengebracht van 17.00 tot 18.00 u of tenzij anders bepaald vb bij late 

thuiskomst van de nationale vluchten. Indien de duiven thuiskomen op zondag bij een uitgestelde lossing worden de klokken 

binnengebracht één uur NA de thuiskomst van de laatste vlucht of één uur NA het sluiten van de aanmeldingen.  

De waarborgen worden aangekondigd op onze website in functie van de weersvoorspelling. Bij uitgestelde lossingen vervallen 

de waarborgen NIET. Er wordt dan wel  8% afgehouden van de geldprijs.  

Achterstallige geldprijzen van 2020 zijn in 2021 nog ter beschikking. Nadien zijn ze eigendom van de maatschappij.  

De oude en jaarse vliegen samen in de hoofduitslag op alle vluchten snelheid en kleine halve fond. Er is ook nog een dubbeling 

voorzien voor de oude (NIEUW) en jaarse duiven maar deze wordt automatisch voor u gedaan mits geen tegenbericht van 

uwentwege. Niet dubbelen betekent ook dat u niet kan deelnemen aan de kampioenschappen oude en jaarse duiven…Voor de 

kampioenschappen te Oplinter komen de lokale dubbelingen oude, jaarse en jonge duiven in aanmerking. Voor de HAFO geldt de 

uitslag HAFO A. 

Kampioenschappen te Oplinter 
Algemeenheden 

De kampioenschappen beginnen vanaf de eerste prijsvlucht tot de laatste vlucht en dit per categorie en discipline. Evenwel 

behoudt het bestuur het voorrecht de prijzen en de criteria van de kampioenschappen en nevenklassementen inclusief 

portreducties aan te passen in evenredigheid/in functie met/van mogelijk uitgestelde of geannuleerde vluchten. Iedere maand 

zal hieromtrent een evaluatie gemaakt worden en zal hierover tijdig gecommuniceerd worden op onze website.    

ENKEL leden (hoklijst of lidkaart(en)) komen in aanmerking om gerangschikt te worden vanaf de betaling van hun sportief 

lidgeld. Sportieve leden let goed op: enkel de vluchten worden verrekend in uw voordeel vanaf het week-end dat het lidgeld 

betaald werd.  

Voor de kampioenschappen te Oplinter komen enkel de uitslagen van de week-endvluchten met minstens 5 liefhebbers en 25 

duiven in aanmerking. Ook  de uitgestelde lossingen tellen.  

Alle kampioenschappen worden automatisch uitgerekend behalve deze van de all-round asduiven! Prijzen binnen te sturen ten 

laatste één week na de laatste vlucht door de liefhebber zelf! 

De kampioenschappen worden gepubliceerd op 15 Oktober 2021. Klachten dienen te gebeuren ten laatste op 1 november 2021.  

De kampioenen/liefhebbers worden verwacht aanwezig te zijn op de kampioenenviering om hun prijzen, portreducties en gratis 

duiveneten in ontvangst te nemen. Er worden geen prijzen meegegeven aan derden.  

Enkel de volle prijzen per 3-tal komen in aanmerking. 

Basis 1+2: Nr 1 : 2 punten; Nr 2: 1 punt. Bij gelijke punten telt de beste coëfficient.  

Asduiven: er worden per discipline en per categorie 5 duiven gerangschikt. Enkel de asduif ontvangt een prijs. De asduiven 

worden niet meer opgenomen in het algemeen kampioenschap.  

Meeste prijzen: alle prijzen op alle vluchten. De ‘meeste prijzen’ worden niet meer opgenomen in de algemene 
kampioenschappen 
 

Berekening en prijzen (WAARDEBONNEN) van de kampioenschappen 2021 
 

Kleine snelheid: Algemeen Kampioenschap (oude/jaarse/jonge samen): basis 1+2. Alle punten worden samengeteld 

5 prijzen: 60 - 40 - 3 x 20 = 160 €  3 asduiven: 3 x 20 =  60 € 

Grote snelheid: Algemeen Kampioenschap (oude/jaarse/jonge samen): basis 1+2. Alle punten worden samengeteld 



Blz 4 van 10 
 

5 prijzen: 60 - 40 - 3 x 20 = 160 €  3 asduiven: 3 x 20 =  60 € 

Algemeen kampioenschap snelheid:  6 prijzen 80 - 60 - 40 - 3 x 20 = 240 € 

TOTAAL SNELHEID: 680 € 

Kleine halve fond: Algemeen Kampioenschap (oude/jaarse/jonge samen): basis 1+2. Alle punten worden samengeteld 

10 prijzen: 100 - 80 - 60 - 40 - 20 - 5 x 20= 400 €  3 asduiven: 3 x 20 =  60 € 

TOTAAL KLEINE HAFO: 460 € 

Zware halve fond: Algemeen Kampioenschap (oude/jaarse/jonge samen): basis 1+2. Alle punten worden samengeteld 

10 prijzen: 120 - 100 - 80 - 60 - 40 - 5 x 20= 500 €  3 asduiven: 3 x 20 =  60 € 

TOTAAL ZWARE HALVE FOND: 560 € 

All-roundkampioenschap: Algemeen Kampioenschap (oude/jaarse/jonge samen): basis 1+2. Alle punten worden samengeteld 

20 prijzen: BEKER twv 150 € + 3 X 20- 100 - 80 - 60 - 40 - 15 x 20= 210 + 580 €   

All-round asduiven:  

All round asduif snelheid: beste duif op Momignies en Laon/Soissons met de beste coëfficiënt op 5 vluchten waarvan 2 op 

Momignies en 3 op Laon/Soissons  40€ 

All round asduif kleine halve fond - zware halve fond: beste duif met de kleinste coëfficiënt op 5 vluchten … waarvan minstens 1 

vlucht kleine halve fond en minstens 1 vlucht zware halve fond.    40€ 

All round asduif alle categoriën: beste duif met kleinste coëfficiënt over 5 vluchten… waarvan minstens 1 vlucht kleine snelheid, 

1 vlucht grote snelheid, 1 vlucht kleine halve fond en 1 vlucht zware halve fond 40€ 

TOTAAL ALL ROUND KAMPIOENSCHAP: 910 € 

KLASSEMENT Meeste prijzen 2021: alle gevlogen prijzen per 3-tal op alle vluchten 

5 prijzen: 60 - 40 - 3 x 20= 160 € 

TOTAAL MEESTE PRIJZEN: 160 € 

1ste PRIJSWINNAARS 2021: alle vluchten en categorieën samen. Let op: mbt tot de uitslag oude en jaarse samen wordt de 

EERSTE PRIJS toegekend aan de EERSTE OUDE DUIF! Een jaarduif kan dus geen twee keer opgenomen worden in deze 

berekening.  

5 prijzen: 60 - 40 – 3 x 20= 160 € 

TOTAAL 1ste PRIJSWINNAARS: 160 € 

Kermisprijskamp Oplinter: Soissons 3 juli 2021. Aan de 5 snelste duiven van de liefhebbers leden van Groot-Tienen. Eén prijs 

per liefhebber! 

5 prijzen: 5 x 20 = 100 € 

TOTAAL KERMISCONCOURS: 100 € 

3030 € aan PRIJZEN 
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Uitslagen en souches  
Uitslag: 1 € per vlucht en 0,5 € toestel outprint. Maak uw  e-mail adres kenbaar door in te loggen op de nieuwsbrief op 

www.duiven-oplinter.be.  Zo ontvangt u alle uitslagen ten laatste daags na de wedstrijd. Voor de vluchten van Oplinter zijn de 

papieren uitslagen (lokaal Oplinter) zonder bijkomende kosten te verkrijgen in het lokaal van Oplinter 

onmiddellijk na de vluchten en op zondagvoormiddag van 09 tot 12u. Voor het verzenden van een papieren 

uitslag per post wordt 1 € (zegel) gevraagd en afgehouden bij een volgende inkorving. U dient dit te melden 

bij de inkorving.  

De papieren uitslag van VSOB (snelheid), de papieren uitslag Sector 2/3, Sector 3 (kleine HAFO), en deze van het samenspel 

HAFO Vlaams Brabant zijn op papier verkrijgbaar in het lokaal van Oplinter  tegen 0,75 € per vlucht! Evenwel zijn alle uitslagen 

van sectoren/samenspelen op de snelheid en HAFO gratis via www.duiven-oplinter.be mits lidmaatschap HAFO Oplinter. Voor 

de papieren uitslagen van nationale/interprovinciale / provinciale vluchten: zie prijzen van de inrichter. 

Alle souches zijn te verkrijgen in de lokalen aan 0,75 € voor 6 stuks. U kan ze ook downloaden op onze site en zelf afprinten.   

Souche 1: lokaal Oplinter VERPLICHT voor iedere vlucht 

Souche 2: nationaal VERPLICHT voor iedere nationale vlucht en interprovinciale vlucht 

Souche 3: Brabantse Unie VERPLICHT voor iedere provinciale vlucht ingericht door de B.U.; niet verplicht maar mogelijk als 

dubbeling bij nationale vluchten 

Souche 4: zonaal automatisch en kosteloos bij iedere nationale vlucht 

Souche 5: provinciaal soms gratis, soms niet maar nooit verplicht om in te vullen 

Souche 6: VSOB snelheid – souche ter beschikking – alle snelheidsduiven worden automatisch opgenomen in deze hoofduitslag 

Souche 7: HAFO Vlaams Brabant  – souche ter beschikking – alle HAFO duiven worden automatisch opgenomen in deze 

hoofduitslag 

Souche 8: Bunsbeek-Oplinter – souche ter beschikking – alle HAFO duiven Interprovinciale en provinciale vluchten worden 

automatisch opgenomen in deze hoofduitslag 

Souche 9: Club de Fleurus faculatieve dubbeling op de nationale vluchten1 

Souche 10: Sector 2 & 3 kleine HAFO – souche ter beschikking – alle HAFO duiven worden automatisch opgenomen in deze 

hoofduitslag 

Al deze souches zijn te verkrijgen in het lokaal aan 0,15 € per stuk of  6 voor 0,75€. Ze zijn ook gratis te downloaden op onze 

website. 

Onkosten per duif 
Bij maatregelen warm weer wordt het port verhoogd met 10% of 20% en dit in evenredigheid met de vermindering van het 

aantal duiven in de korf  (snelheid en kleine HAFO). 

Fleurus: 0,45 € -Momignies: 0,60 € -Laon: 0,75 €-Soissons: 0,75 €-Melun: 1,05 €-Sermaises: 1,05 €- 

Zware HAFO: 1,95 € (nationaal) en 1,75 € Inter-Provinciaal; Dubbelingen: Brabantse Unie: 0,25 €; CFW: 0,25 €; Provinciaal (zie 

info per vlucht) 

HAFO Vlaams Brabant; NHV: Sector 3; Sector 3 7 Verbond (OBRAFO+OPLINTER+BUNSBEEK): GRATIS 

Snelheid: VSOB en Sector 3 VDS: GRATIS 

Onkosten maatschappij per vlucht: Uitslag: 1 € per vlucht; adminstratieve kost per vlucht 0,5 € 

                                                           
1 Onder voorbehoud 

http://www.duiven-oplinter.be/
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DEELNEMINGSZONES  

Snelheid (idem 2020) 
Deelnemingszone (lokale hoofduitslag) De volgende 

deelgemeenten binnen de maximum straal zoals voorzien in 

Art 14 van het provinciaal sportreglement Vlaams Brabant:  

Kumtich, Vissenaken, Sint-Margriet-Houtem, Oplinter, Bost, 

Goetsenhoven, Oorbeek, Hakendover, Stad Tienen/Kapellen, 

Glabbeek, Bunsbeek, Zuurbemde, Attenrode, Wever/Waanrode, 

Kersbeek-Miskom, Kortenaken,  Hoeleden, Ransberg/ 

Geetbets,Grazen/ Budingen,  Zoutleeuw, Helen-Bos, Dormaal, 

Halle-Booienhoven/Neerlanden, Eliksem, Wange, Overwinden, 

Neerwinden, Landen, Walsbets, Wezeren, Waasmont, 

Walshoutem, Rumsdorp, Ezemaal, Laar, Attenhoven/ 

Outgaarden, Hoegaarden,Meldert/ Melkwezer, Drieslinter, 

Neerlinter, Wommersom, Orsmaal-Gussenhoven, Overhespen, 

Neerhespen. 

 Onze maatschappij is hoofdlokaal van VSOB (Verenigd Snelheidsspel 

Oost Brabant) waar ook de maatschappijen Grazen (enkel 

Momignies), Bunsbeek, Landen, en Geetbets deel van uitmaken. 

Nieuw is de uitslag Sector 3 VDS (Vanderstukken). Deze komt tot 

stand door het samenspel VSOB en het samenspel Diest-Schaffen 

samen te voegen. Deze uitslagen worden u door onze maatschappij gratis aangeboden en alle prijsduiven zullen hierin 

opgenomen worden. Verder korven wij alle leervluchten en mid-weekvluchten in evenals de septembervluchten. In 

Oplinter worden portduiven aanvaard op de kleine en grote snelheid.   Wij benadrukken nogmaals dat de liefhebber 

slechts kan deelnemen aan één en dezelfde wedstrijd in één van de V.S.O.B lokalen namelijk Bunsbeek, Oplinter, 

Geetbets, Landen en Grazen.  

 

 

Kleine Halve fond (idem 2020) 
Deelnemingszone kleine halve fond Oplinter  

De volgende deelgemeenten binnen de maximum straal 
zoals voorzien in Art 14 van het provinciaal 
sportreglement Vlaams Brabant (20 Km). Centraal punt:  
50°50’21.6” – 05°01’10.2” Kerk Oplinter  
Speelomtrek : basiscoördinaat + straal opgeven of 

gemeenten basiscoördinaat Kerk Oplinter 

510555.5/045936.4 

Tielt, Assent, Bekkevoort, Molenbeek-Wersbeek, Meensel-

Kiezegem, Binkom, Kerkom, Roosbeek, Boutersem, 

Vertrijk, Neervelp, Opvelp, Willebringen, Rummen, 

(Waanrode, Kersbeek-Miskom, Kortenaken, Hoeleden, 

Ransberg), (Geetbets, Grazen), (Kapellen, Glabbeek, 

Zuurbemde, Attenrode-Wever, Bunsbeek), (Budingen, 

Zoutleeuw, Helen-Bos, Dormaal, Halle-Booienhoven), 

(Drieslinter, Neerlinter, Melkwezer, Wommersom, 

Orsmaal-Gussenhoven, Overhespen, Neerhespen), 

(Vissenaken, Sint-Margriet-Houtem, Oplinter, Tienen, 

Kumtich, Oorbeek, Bost, Hakendover, Goetsenhoven), (Outgaarden, Hoegaerden, Meldert), (Neerlanden, Eliksem, 

Wange Ezemaal, Laar,  Attenhoven, Neerwinden, Overwinden, Landen, Walsbets, Wezeren, Waasmont, Walshoutem, 

Rumsdorp). +  Limburgse aanpalende deelgemeenten:  Halen, Loksbergen, Donk, Herk-de Stad, Nieuwerkerken, 

Binderveld, Runkelen, Duras, Wilderen, Halmaal, Velm, Gingelom, Niel-bij Sint-Truiden, Montenaken.  
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Deze deelgemeenten vallen binnen de maximum straal zoals voorzien in Art 14 van het provinciaal sportreglement Vlaams 

Brabant.  Lokale dubbeling: speelomtrek snelheid deelgemeenten in VET gedrukt.  

Onze maatschappij maakt deel uit van het samenspel HAFO Vlaams Brabant dat gevormd wordt door de maatschappijen 

Heverlee, Lubbeek, Tielt, Scherpenheuvel, Diest, Schaffen, Bunsbeek en Oplinter. Er wordt net zoals in 2020 een uitslag 

gemaakt van alle duiven  sector 2 en sector 3 en bijkomend een uitslag van alle duiven die wonen in sector 3! Wat moet een 

liefhebber nog meer hebben! Dit is de GROOTSTE uitslag van sector 3. De uitslagen sector 2&3 en deze van sector 3, de 

uitslagen van HAFO Vlaams Brabant  worden niet doorgerekend door de maatschappij van Oplinter (aan haar leden) en zijn 

dus weer eens gratis. En er is nog meer! Er wordt een uitslag gemaakt van 7 maatschappijen van sector 3: Kumtich-

Rummen-Overhespen-Landen-Geetbets-Bunsbeek en Oplinter! Dus OBRAFO + Bunsbeek+Oplinter. Dus… in Oplinter 

speel je mee in 4 grote uitslagen en een lokaal spel bestaande uit de lokale hoofduitslag HAFO A en een klein straal snelheid. 4 

voor de prijs van 1. Wie doet beter?  Wij benadrukken nogmaals dat de liefhebber slechts kan deelnemen aan één en dezelfde 

wedstrijd in één van de lokalen van sector 3!  

Zware HALVE FOND (idem 2020) 
Deelnemingszone zware halve fond Oplinter (zelfde als deze van de kleine halve fond) 

Zware halve fond Oplinter: Oplinter en Bunsbeek samen sterk in het SAMENSPEL Zware ½ Fond HAFO 

Vlaams Brabant 

Net als in 2020 korven wij alle NATIONALE, interprovinciale en provinciale vluchten in te Oplinter op donderdagavond. Wij 

hanteren dezelfde deelnemingszone als de kleine halve fond HAFO A. Er is een samenspel met de maatschappij van Bunsbeek 

voor ALLE interprovinciale en provinciale vluchten en er is een samenspel met de maatschappijen van Tielt, Scherpenheuvel 

en Diest voor de nationale vluchten. Dit is een extra uitslag die wij onze liefhebbers kunnen aanbieden onder de koepel van 

HAFO Vlaams Brabant. Verder zijn er de klassieke dubbelingen CFW, Brabantse Unie, Provinciaal en Zonaal. 

 

Lossingsinfo 
 
Vergezellers: Leerdrachten, snelheid en kleine halve fond: VANDERSTUKKEN; zware halve fond: BAUWENS 
 
Lossingsuren: zie website www.duiven-oplinter.be  
 
Snelheid: Sector 3 lossingsuren 7u50 Momignies en 7u30 Soissons 
Kleine HAFO : Sector 2&3 : eerste lossingsuur 
Geen computer: bel 02/896 54 54 . 
Leerdrachten: bel naar 0474/888374 en geef uw GSM nummer bij de inkorving. U ontvangt dan een SMS!  
Mogelijk vinden jullie ook verdere info op www.topi.be en www.pitts.be 

 

Inkorvingsuren en belangrijke info 

 
Leervluchten en wedstrijden Momignies in de week: daags voordien van 19 tot 20u. Snelheid week-end: inkorven op vrijdag van 

17.00u tot 20.30u. Kleine HAFO week-end: inkorven op vrijdag van 17.00u tot 19.00u. Zware HAFO: inkorven op donderdag van 

18.00u tot 20.45u.  

Er wordt steeds ingekorfd op AFSPRAAK. Bel 0474/888374 of dewarevriendenoplinter@gmail.com 

Duiven waarvan bij controle de chipring niet overeenkomt met de vaste voetring worden geweigerd en niet ingemand!   

Het is uitermate belangrijk om eerst de oude en jaarse duiven af te geven in volgorde en daarna pas de jonge duiven.  

GEEF NOOIT JONGE DUIVEN AF TUSSEN DE OUDE EN JAARSE! U BESPAART DE MAATSCHAPPIJ HIERBIJ EN VOORAL DE 

MEDEWERKERS HEEL VEEL WERK!!  

http://www.duiven-oplinter.be/
http://www.topi.be/
mailto:dewarevriendenoplinter@gmail.com
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Aanmelden van alle nationale, interprovinciale en 

provinciale vluchten: 
Informeer u in het lokaal.  

Voor de nationale grote-halve-fondwedvluchten dienen volgende duiven verplicht te worden aangemeld op het nummer 

0474/888374 ( Jos Laudes)  of  Tf 0467 023 466. Geen boodschap inspreken maar blijven bellen tot je onze medewerker zelf aan 

de lijn krijgt.   

Best is je duiven zelf in te geven via de computer op  www.anons.be. Zo ben je zeker dat uw duiven altijd 

tijdig zullen aangemeld zijn. 

➢ de eerste geklokte duif  in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging 

(in u, min, sec)  

➢ vanaf de tweede geklokte duif elke duif binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) 

 Deze meldingen zullen het juiste nummer van de ring (4 cijfers), het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in 
u, min, sec), het eventueel vleugelmerk en de naam van de liefhebber vermelden. Wanneer het uur van klokken niet wordt 
vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan 
één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd. 

 SPEEL NIET MET VUUR door te wachten tot het laatste nippertje bij het aanmelden van uw duiven aan de maatschappij. De 
verantwoordelijke van de maatschappij van Oplinter wacht niet op uw telefoontje alleen en heeft ook maar een kwartier of  half 
uur om uw duiven in te geven. Niet tijdig aangemeld? U neemt het risico dat uw duiven uit de uitslag worden genomen. 

 

 

http://www.anons.be/
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Datum : Leerdrachten Wedstrijden Snelheid Kleine HAFO Zware HAFO 
Wo 24/mrt Fleurus (O/Y)       
ZA 27/mrt   MOMIGNIES (O/Y)     
ZA 3/apr   MOMIGNIES (O/Y)     
ZA 10/apr   MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y)     
ZA 17/apr   MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y)     
ZA 24/apr   MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y)     
ZA 1/mei   MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y) Melun (O/Y)   
Wo 5/mei Fleurus (O/Y)+Jo       
ZA 8/mei   MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y) Melun (O/Y)   
Do 13/mei Fleurus (O/Y)+Jo       
ZA 15/mei   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y) Sermaises (O/Y) Salbris (O+Y) B.Unie 
Wo 19/mei Fleurus (O/Y)+Jo       
ZA 22/mei   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y) Sermaises (O/Y) Vierzon (O+Y) B.Unie + InterProv 
MA 24/mei Fleurus (O/Y)+Jo       
Za 29/mei   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y) Sermaises (O/Y) Bourges I (O+Y) Nat 
Wo 2/jun Fleurus (O/Y)+Jo       
ZA 5/jun   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y) Châteauroux I(O+Y) Nat 
Wo 9/jun Fleurus (O/Y)+Jo       
ZA 12/jun   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y) Blois (O/Y) B.Unie 
ZA 19/jun   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y+Jo) Melun (O/Y)+Jo Argenton I (O+Y) Nat 
ZA 26/jun   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y+Jo) Melun (O/Y)+Jo La Souteraine I (O+Y)  Nat 
ZA 3/jul   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y)+Jo Gueret (O+Y) B.Unie + InterProv AWC  
Wo 7/jul Momignies (O/Y)+Jo 

      
ZA 10/jul   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y)+Jo Issoudun (O+Y) Nat 
Wo 14/jul Momignies (O/Y)+Jo 

      
ZA 17/jul   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y)+Jo Blois (Jo) B.Unie +Gueret (O+Y) Nat 
WO 21/jul 

MOMIGNIES (O/Y+Jo)        
ZA 24/jul   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y)+Jo Salbris (O+Y+Jo) B.Unie 
Wo 28/jul MOMIGNIES (O/Y+Jo)        
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Datum : Leerdrachten Wedstrijden Snelheid Kleine HAFO Zware HAFO 
ZA 31/jul   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y+Jo) GEEN kleine HAFO! Bourges II (O+Y+Jo) Nat  
ZA 7/aug   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y)+Jo Vierzon (Jo) B.Unie + Châteauroux II (O+Y) Nat 
ZA 14/aug   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y)+Jo Argenton II (O/Y)+Jo Nat 
ZA 21/aug   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y)+Jo Blois (O/Y)+Jo B.Unie 
ZA 28/aug   MOMIGNIES (O/Y+Jo)  / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y)+Jo La Souteraine II (O/Y)+Jo Nat 
ZA 4/sep   MOMIGNIES (O/Y+Jo) / LAON (O/Y+Jo)   Blois (O/Y)+Jo B.Unie 
ZA 11/sep   MOMIGNIES (O/Y+Jo) / LAON (O/Y+Jo)   Châteauroux III (O/Y)+Jo Nat 
ZA  18/sep   MOMIGNIES (O/Y+Jo) / LAON (O/Y+Jo)     
ZA 25/sep   MOMIGNIES (O/Y+Jo)     
ZA 2/okt   MOMIGNIES (O/Y+Jo)     
ZA 9/okt   MOMIGNIES (O/Y+Jo)     
ZA 16/okt   MOMIGNIES (O/Y+Jo)     
ZA 23/okt   MOMIGNIES (O/Y+Jo)     
Eerste vluchten jonge duiven: leerdracht op 5 mei; Momignies op 15 mei, Soissons op 5 juni, Melun op 19 juni; Blois op 17 juli  
 
O/Y betekent Oude en jaarse samen in de hoofdvlucht; O+Y betekent Oude en jaarse apart in de hoofdvlucht; Jo betekent Jonge; B.Unie zijn vluchten ingericht door de 
Brabantse Unie; Nat betekent Nationale Vlucht. 

 

 

Weetjes: Lidmaatschap HAFO VLAAMS BRABANT: 10 €- 1260 € aan kampioenschappen-0,10 € reductie per duif 

   Lidmaatschap BRABANTSE UNIE (zware halve fond): info in het lokaal 

 

 


