
                                                        

 
                 

 

           LEERVLUCHTEN (Rummen) 

wo. 15.05  Momignies wo. 19.06  Momignies wo. 17.07  Momignies 

wo. 22.05  Momignies wo  26.06  Momignies  

wo. 05.06  Momignies wo. 03.07  Momignies  

wo. 12.06  Momignies wo. 10.07  Momignies  

    

 

 KLEINE  SNELHEID (Rummen)    GROTE  SNELHEID (Rummen)     NAJAAR (Rummen) 

za. 30.03  Momignies   

za. 06.04  Momignies   

za. 13.04  Momignies za. 13.04  Soissons-Margival     za. 07.09 Laon 

za. 20.04  Momignies za. 20.04  Soissons-Margival     za. 14.09 Laon 

za. 27.04  Momignies za. 27.04  Nanteuil     za. 21.09 Laon 

za. 04.05  Momignies za. 04.05  Soissons-Margival      

za. 11.05  Momignies za. 11.05  Soissons-Margival  

za. 18.05  Momignies za. 18.05  Soissons-Margival  

za. 25.05  Momignies za. 25.05  Nanteuil  

za. 01.06  Momignies za. 01.06  Soissons-Margival  

za. 08.06  Momignies za. 08.06  Soissons-Margival  

za. 15.06  Momignies za. 15.06  Soissons-Margival  

za. 22.06  Momignies za. 22.06  Soissons-Margival  

za. 29.06  Momignies za. 29.06  Nanteuil  

za. 06.07  Momignies za. 06.07  Soissons-Margival  

za. 13.07  Momignies za. 13.07  Nanteuil  

za. 20.07  Momignies za. 20.07  Soissons-Margival  

za. 27.07  Momignies za. 27.07  Nanteuil  

za. 03.08  Momignies za. 03.08  Nanteuil  

za. 10.08  Momignies za. 10.08  Soissons-Margival  

za. 17.08  Momignies za. 17.08  Nanteuil  

za. 24.08  Momignies za. 24.08  Soissons-Margival  

za. 31.08  Momignies za. 31.08  Nanteuil   

   

 

                                        AL  DE  VERMELDE  DATA  ZIJN  DE  LOSSINGSDAGEN 

 INKORVINGEN                                                                                                                          
Leervluchten: de avond voor de lossingsdag  van 19.00 tot 20.00 uur.                      

Kleine snelheid (Momignies): avond voor lossingsdag van 18.00 tot 19.00 uur.               
Grote snelheid (+ najaar): avond voor lossingsdag van 18.00 tot 19.00 uur. 

PROGRAMMA 

2019 



          KLEINE SNELHEID  2019 

 

De inkorvingen gebeuren op vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur. 

Eerst zal de kleine Hafo worden ingekorfd en pas na het beëindigen van deze vlucht 

zal er met de kleine- en grote snelheid begonnen worden met inkorven. 

De inkorvingsformulieren moeten in het lokaal aanwezig zijn een kwartier voor het beëindigen van de 

inkorving. 

De lossing op zaterdag gebeurt in sector 3 Vlaams-Brabant vanaf 8.00 uur. 

De oude en jonge duiven worden steeds samen gelost. 

Neem uw volgnummer bij binnenkomst in het lokaal, groen voor de kleine snelheid. 

Gelieve deze nummers niet mee naar huis te nemen!!!! 

 

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

ook nog een facultatieve dubbeling voorzien voor de jaarse duiven (niet verplicht) maar deze wordt 

automatisch gedaan mits geen tegenbericht van uwentwege. 

Er zal een uitslag gemaakt worden van de oude en jaarse samen en een aparte uitslag van de jaarduiven. 

 

De speelomtrek omvat: Donk, Herk-de-Stad, Schakkebroek, Nieuwerkerken, Binderveld, Duras, Runkelen, 

Wilderen, Halmaal, St.-Truiden, Halle-Booienhoven, Dormaal, Helen-Bos, Budingen, Drieslinter, 

 Ossenweg, Zoutleeuw, Geetbets, Grazen en Rummen 

 

Het portgeld bedraagt 0,60 euro. Op de kampioenendag zal 50 % teruggegeven worden, dus 0,30 euro per  

prijsduif. Door het succes van het kampioenenfeest kunnen we deze geste doen. 

 

Ook dit seizoen is er een samenspel met “ OBRAFO” met de verenigingen uit Overhespen, Kumtich, Kapellen, 

Bost en Rummen. 

Iedere vereniging behoudt daarbij ook haar lokaal spel. 

Alle verdere informatie kan je vinden in hun specifieke vluchtkalender. 

 

 
 

Er worden geen portduiven meer aangenomen op de wedstrijdvluchten. 
Gelieve de inkorvingsuren te respecteren!!!! 



 
         GROTE SNELHEID  2019 

 

De inkorvingen op vrijdag lopen van 18:00 tot 19:00 uur. 

Eerst zal de kleine Hafo worden ingekorfd en pas na het beëindigen van deze vlucht 

zal er met de kleine- en grote snelheid begonnen worden met inkorven. 

De inkorvingsformulieren moeten in het lokaal aanwezig zijn een kwartier voor het beëindigen van de 

inkorving. 

De lossing op zaterdag gebeurt in sector 3 Vlaams-Brabant vanaf 7:40 uur. 

De oude en jonge duiven worden steeds samen gelost.  

De jonge duiven starten op 01/06/2019. 

Neem uw volgnummer bij binnenkomst in het lokaal, geel voor de grote snelheid. 

Gelieve deze nummers niet mee naar huis te nemen!!!! 

 

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

ook nog een facultatieve dubbeling voorzien voor de jaarse duiven (niet verplicht) maar deze wordt 

automatisch gedaan mits geen tegenbericht van uwentwege. 

Er zal een uitslag gemaakt worden van de oude en jaarse samen en een aparte uitslag van de jaarduiven. 

 
 

De speelomtrek omvat: Donk, Herk-de-Stad, Schakkebroek, Nieuwerkerken, Binderveld, Duras, Runkelen, 

Wilderen, Halmaal, St.-Truiden, Halle-Booienhoven, Dormaal, Helen-Bos, Budingen, Drieslinter, 

Ossenweg, Zoutleeuw, Geetbets, Grazen en Rummen. 

 

Het portgeld bedraagt 0,75 euro. Op de kampioenendag zal 50 % teruggegeven worden, dus 0,38 euro per  

prijsduif. Door het succes van het kampioenenfeest kunnen we deze geste doen. 

 

Ook dit seizoen is er het samenspel OBRAFO met de verenigingen uit Overhespen, Kumtich, Kapellen, Bost en 

Rummen. 

Iedere vereniging behoudt daarbij ook haar lokaal spel. 

 

 

 

 

 

Er worden geen portduiven meer aangenomen op de wedstrijdvluchten. 
Gelieve de inkorvingsuren te respecteren!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          KLEINE HALVE FOND  2019 

 

Vlucht Datum Inkorving Categorieën 

    

Savigny-sur-Clairis za.  04.05 vr.  03.05 oude / jaarse 

Savigny-sur-Clairis za.  11.05 vr.  10.05 oude / jaarse 

Savigny-sur-Clairis za.  18.05 vr.  17.05 oude / jaarse 

Savigny-sur-Clairis za.  25.05 vr.  24.05 oude / jaarse 

Savigny-sur-Clairis za.  01.06 vr.  31.05 oude / jaarse 

Savigny-sur-Clairis za.  08.06 vr.  07.06 oude / jaarse 

Savigny-sur-Clairis za.  15.06 vr.  14.06 oude / jaarse / jonge 

Savigny-sur-Clairis za.  22.06 vr.  21.06 oude / jaarse / jonge 

Fay-aux-Loges za.  29.06 do.  27.06 oude / jaarse / jonge 

Savigny-sur-Clairis za.  06.07 vr.  05.07 oude / jaarse / jonge 

Fay-aux-Loges za.  13.07 do.  11.07 oude / jaarse / jonge 

Savigny-sur-Clairis za.  20.07 vr.  19.07 oude / jaarse / jonge 

Fay-aux-Loges za.  27.07 do.  25.08 oude / jaarse / jonge 

Savigny-sur-Clairis za.  10.08 vr.  09.08 oude / jonge 

Fay-aux-Loges za.  17.08 do.  15.08 oude / jonge 

Savigny-sur-Clairis za.  24.08 vr.  23.08 oude / jonge 

Fay-aux-Loges za.  31.08 do.  29.08 oude / jonge 

 

De inkorvingen geschieden van 17:00 tot 18:00 uur.  

 

De inkorvingsformulieren moeten in het lokaal aanwezig zijn een kwartier voor het beëindigen van de 

inkorving. 

 

Neem uw volgnummer bij binnenkomst in het lokaal, roze kaartjes voor de kleine halve fond. 

Gelieve deze kaartjes niet mee naar huis te nemen!!!!                                 

 

Speelomtrek van de lokale dubbeling: de volledige fusiegemeenten Zoutleeuw, Linter en Geetbets 

de deelgemeenten Runkelen, Binderveld, Duras, Wilderen, St.-Truiden, Nieuwerkerken, Herk-de-Stad en Donk. 

 

Ook hier is er een samenspel met ‘OBRAFO’met de verenigingen uit Geetbets, Overhespen, Kumtich, 

Attenhoven-Landen en Rummen. 

 

De oude en jonge duiven worden steeds samen gelost. Lossingsuur: zo vroeg mogelijk. 

De jonge duiven starten op 15/06/2019 

Sector 2 & sector 3 worden hier samen gelost. 

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

ook nog een facultatieve dubbeling voorzien voor de jaarse duiven (niet verplicht) maar deze wordt 

automatisch gedaan mits geen tegenbericht van uwentwege. 

Er zal een uitslag gemaakt worden van de oude en jaarse samen en een aparte uitslag van de jaarduiven. 
 
Opgelet: FAY-AUX-LOGES wordt op donderdagavond ingekorfd. Dit is een provinciale 
lossing, deze wedstrijden worden ingericht door de Brabantse Unie. 
 

Het port bedraagt 1 euro per duif.  

Daar de kampioenenviering een zeer groot succes was, kunnen we de liefhebbers een ernstige tegemoetkoming 

doen. Daarom zal er 50 % van de portonkosten teruggegeven worden op de kampioenenviering. Dus wordt 

0,50 euro terugbetaald per duif. 

 



          GROTE HALVE FOND  2019 

 

Vlucht Datum Inkorving Categorieën Spel 

     

Blois za.  11.05 do.  09.05 O + Y B.U. 

Vierzon za.  18.05 do.  16.05 O + Y B.U. 

Bourges I za.  25.05 do.  23.05 O + Y Nationaal (B.U.) 

Salbris za.  01.06 do.  30.05 O + Y B.U. 

Châteauroux za.  08.06 do.  06.06 O + Y Nationaal (KBDB) 

Blois za.  15.06 do.  13.06 O + Y B.U. 

Tours za.  22.06 do.  20.06 O + Y Nationaal (OVV) 

Montluçon za.  06.07 do.  04.07 O + Y Nationaal (KBDB) 

Issoudun za.  20.07 do.  18.07 O + Y Nationaal (D.H.) 

Blois za.  20.07 do.  18.07 J B.U. 

Bourges II za.  03.08 do.  01.08 O + Y + J Nationaal (B.V.) 

Châteauroux II za.  10.08 do.  08.08 O + Y + J Nationaal (KBDB) 

Argenton za.  24.08 do.  22.08 O + J Nationaal (OVV) 

Châteauroux III za.  07.09 do.  05.09 O + J Nationaal (KBDB) 

 

De inkorvingen geschieden van 18:30 tot 20:30 uur. 

 

Neem uw volgnummer bij binnenkomst in het lokaal, geel voor de grote halve fond. 

Voor FAY-AUX-LOGES : groen. 

Gelieve deze nummers niet mee naar huis te nemen!!!!                             

 

Speelomtrek van het lokaal spel: de volledige fusiegemeenten Landen, Zoutleeuw, Linter, Glabbeek, 

Kortenaken en Geetbets; de deelgemeenten Oplinter en Sint-Margriete-Houtem; de deelgemeenten Runkelen, 

Binderveld, Duras, Wilderen, St.-Truiden, Nieuwerkerken, Herk-de-Stad en Donk. 

 

Ook hier is er een samenspel met ‘OBRAFO’. 

 

Voor de nationale vluchten verplicht de KBDB deel te nemen aan de nationale, zonale én de lokale wedstrijd. 

De dubbelingen van de Brabantse Unie, provinciaal Brabant en CFW Fleurus zijn allemaal vrij. 

 

Binnen de 15 minuten moet per categorie de eerste geklokte duif gemeld worden via een communicatiekanaal.  

Om de evolutie van de vlucht overzichtelijk te kunnen volgen, vragen we om nadien je duiven in groepjes te 

blijven melden. Zo hebben we zicht op het tijdstip dat de wedstrijd afgesloten kan worden. 

De duiven kunnen gemeld worden op  011 58 91 88  en op  0496 37 30 94. 

Voor 2019 lanceert de firma Bricon met ‘anONS’ een nieuwe website voor het aanmelden van de duiven 

op provinciale en nationale vluchten. 

Liefhebbers die hun aanmeldingen manueel invoeren zullen dit nu voortaan moeten doen op ‘www.anONS.be’. 

Voor de liefhebbers die een klok bezitten waarmee automatisch wordt aangemeld (vb: Bricon Xtreme, Unikon 

Champ+) blijft de werking identiek, en verandert er in feite niks. 

De aan het lokaal gemelde duiven brengen wij zo snel als mogelijk zelf in. 

 

  Ondanks de hoge portkosten zal ook hier 50 % terugvloeien naar de liefhebber tijdens de kampioenendag.  

Het welslagen van vorige viering geeft ons deze mogelijkheden. Grote dank gaat naar de initiatiefnemers. 

Er wordt dus 0,90 euro per duif teruggegeven voor de provinciale vluchten en 0,95 euro voor de nationale 

vluchten!!! 



Nuttige algemene informatie ! 

 

• Lokaal: Duivenlokaal Persoonstraat 17  3454 Rummen  tel. 011 74 06 09. 

• Inlichtingen: te bekomen op 0496 37 30 94 (Gsm Carine)  of  011 58 24 34 (Telefoon Ann Rediers) of 

   via carinevandepoel@telenet.be 

• Voor alle nuttige informatie kan U steeds een kijkje nemen op www.dehooprummen.be 

• Ook dit seizoen is het mogelijk om met bancontact te betalen aan de kassa. 

• Portonkosten: Leervluchten : 0,50 euro; Momignies: 0,60 euro; Soissons: 0,75 euro, Nanteuil: 0,75 euro, 

   Laon : 0,75 euro; halve fond: 1 euro. 

• Vanaf dit seizoen is het verplicht om je ringen te laten koppelen in het lokaal waar je je hoklijst hebt 

   binnengebracht. Gelieve tijdig een afspraak te maken met Carine voor het laten koppelen van je ringen. 

• Vanaf dit seizoen zullen wij geen portduiven meer aanvaarden op de wedstrijdvluchten. 

• Bij de eerste inkorving dient elke liefhebber zijn vaccinatieattesten te bezorgen aan de maatschappij waar 

   hij/zij inkorft. We gaan er dan ook van uit dat men dit stipt naleeft. Enkel duiven die ingeënt zijn tegen 

   Paramyxo worden ingekorfd voor wedstrijden en leervluchten. Zonder vaccinatieattest worden er geen 

   duiven ingekorfd, ook niet bij leervluchten. 

• Het uitlezen van de toestellen gebeurt ’s zaterdags na thuiskomst van de laatste vlucht. Nadere inlichtingen 

   omtrent het uur van uitlezen zal medegedeeld worden op de lichtbalk in het lokaal tijdens de inkorvingen. 

• Bij slechte weersomstandigheden kan het lokaal zelf beslissen of de duiven worden teruggebracht naar de 

   lokalen of op een kortere afstand worden gelost. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de duiven naar het 

   lokaal te laten terugbrengen. 

• Enkel elektronische liefhebberstoestellen met een geldige KBDB zegel zullen worden aanvaard om in te 

   korven. 

  

 

 

 

Algemene informatie samenspel OBRAFO ! 

 

Dit spel omvat de dubbelingen OBRAFO, Zone Oost en het lokaal spel. 

Er zal aan de liefhebber gevraagd worden om een lidkaart OBRAFO te kopen van 15 €. Deze lidkaart is 

verplicht indien U wil deelnemen aan het samenspel en aan de kampioenschappen. Deze lidkaart geeft ook 

recht op een gratis uitslag per e-mail. Er wordt geen papieren versie van de uitslag meer verspreid. 

Enkel per e-mail. De lidkaarten OBRAFO worden aangeboden tot 01/06/2019. Na deze datum kan men geen 

lidkaart OBRAFO meer bekomen. 

De liefhebber die niet beschikt over een e-mailadres zal een papieren versie ontvangen tegen betaling van 

1,00 €. De liefhebber die geen lidkaart wenst, zal per vlucht een administratieve kost van 0,50 € betalen. 

 

 

 

Kermisvlucht 2019 !! 

 

Nanteuil van 31/08/2018 geldt als kermisvlucht. 

Er zullen 10 duivenkorven kunnen gewonnen worden. Deze prijzen kunnen enkel gewonnen worden met de 

jonge duiven. De eerste tien liefhebbers (slechts een prijs per zelfde liefhebber) zullen deze duivenkorf winnen. 

Tevens zal er ook nog een trofee geschonken worden door onze lokaalhouder voor de eerste prijs en een trofee 

voor de eerste Rummenaar, Ook hier gelden dezelfde voorwaarden als voor al de andere gratis geldprijzen. 

 

 

 

 

 

 



 

Weetjes SEIZOEN 2019 

 

- Voor elke vlucht die voor de kampioenschappen meetelt, dienen er 50 duiven aan de wedstrijd te hebben 

deelgenomen (geen 50 duiven  vlucht telt niet mee voor de kampioenschappen) 

Dit geldt niet voor de asduiven, daar tellen alle vluchten mee. 

- Voorwaarden om aan de kampioenschappen en van de gratis geldprijzen te kunnen genieten: 

• Houder zijn van een lidkaart De Hoop Rummen-De Gouden Veer (seizoen 2019) 

• Persoonlijk aanwezig zijn op de kampioenenviering 

• Schenken van een bon voor een jonge duif 

Enkel als aan deze drie voorwaarden voldaan is, heeft de liefhebber recht op de gratis geldprijzen.  

Aangezien wij toch al enkele jaren grote inspanningen leveren om iets te kunnen teruggeven aan de 

liefhebber, vragen ook wij een kleine geste terug van de liefhebber, namelijk dat hij ons een bon schenkt 

die wij kunnen aanbieden ter verkoop op de kampioenenviering. 

- Er worden geen poelbrieven meer verkocht in het lokaal. Deze zullen te vinden zijn op de website van 

de duivenmaatschappij www.dehooprummen.be alwaar de liefhebber ze kan downloaden en zelf kan 

afprinten. 

- Er worden geen portduiven meer aangenomen op de wedstrijdvluchten. Er worden 9 leervluchten 

ingekorfd. 

- Alle duiven worden opgehaald door BAUWENS en er worden alleen nog plastic manden gebruikt. 

- Info lossingen: enkel nog op de website van de KBDB (www.kbdb.be) onder de rubriek TTinfo. 

      Telefonische informatielijn: 02/896.54.54. Niet meer via teletekst.  

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoring DE GOUDEN VEER 

 

Ook dit seizoen draagt sponsorclub “DE GOUDEN VEER” weer haar steentje bij waarvoor onze dank. 

De liefhebbers die te Rummen hun hoklijst 2019 binnenbrachten, ontvangen hun lokale lidkaart alsook hun 

lidkaart OBRAFO gratis! Elke liefhebber die zijn hoklijst binnenbracht te Rummen zal deze terugbetaald 

krijgen op de kampioenenviering. 

Elke donderdag bij de inkorving van de grote halve-fondvluchten zullen er versnaperingen worden voorzien. 

Op alle vluchten en voor elke categorie van duiven zal er 5 € geschonken worden aan de dagprijs (datum van 

lossing). Indien er geen dagprijs is, zal deze 5 € worden uitgereikt aan de laatste prijs op de uitslag. 

Tevens wordt er op alle vluchten en voor elke categorie van duiven 5 € geschonken aan elke eerste serie 1+2. 

Er dienen 50 duiven aan de wedstrijd te hebben deelgenomen (geen 50 duiven  prijzen worden niet 

uitgereikt) 

Om van deze voordelen te kunnen genieten, gelden dezelfde voorwaarden als voor alle andere gratis 

geldprijzen. 

 

  

 

 

 

We wensen alle deelnemers heel veel succes!!                                                     De besturen 



 

FAY-AUX-LOGES 

 

Inkorving : op donderdag  
 

Coördinaten: +475440.0 / +020808.0 Basisafstand : 360km 

 

Deelneming : Alle duiven, van de liefhebbers die vallen in de stralen van de deelnemende lokalen nemen deel 

aan de hoofdvlucht (BRABANTSE UNIE). 

De liefhebbers waarvan het hok gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant nemen allen deel aan de 

provinciale dubbeling (GRATIS). Voor deze liefhebbers is er tevens een sectoriele dubbeling voorzien 

(GRATIS) 

Portduiven zijn niet toegelaten. 
 

Gummiringen : De duiven ingekorfd met een electronische ring worden ingekorfd zonder gummi’s. De andere 

duiven met één enkele gummi. 

 

Gebruikte poelbrieven :  
Hoofdvlucht : POELBRIEF BRABANTSE UNIE 

Provinciaal   : PROVINCIALE POELBRIEF (poelbrief “Pajot”) 

Sector           : NATIONALE POELBRIEF 
 

Op de 3 eerste vluchten vliegen oude en jaarse samen in 1 categorie met een facultatieve gratis dubbeling voor 

de jaarduiven. 

Op de 2 vluchten in augustus is er geen dubbeling jaarduiven meer voorzien. 

Vanaf 13 juli wordt er ook gespeeld met jonge duiven. 

 

Inleg voor onkosten   1,50€ per duif 

    

Gedrukte uitslag        1,50€ per reeks en per categorie 

Alle uitslagen zullen zo snel mogelijk naar de lokalen verstuurd worden via mail, die ze dan aan hun 

liefhebbers kunnen doorsturen. 

Liefhebbers die ze graag rechtstreeks willen hebben, kunnen een abonnement nemen 

Prijs 10€ en hun uitslagen via “OMAR” ontvangen. In deze prijs zijn ook alle andere Halve-Fond 

vluchten die ingericht worden door Brabantse Unie begrepen. 
 

 

 

 

 

 

 



Bijzondere aandachtspunten !!!! 
 

- Mutatie duiven 

 

Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de 

KBDB zijn ingeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB. Alle duiven waarmee aan 

sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de 

betreffende liefhebber. De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd voor de 

inkorving. Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten 

met duiven, die bij de KBDB niet zijn ingeschreven op naam van de deelnemende liefhebber. 

 

- Registratie portduiven (geldt ook voor de leervluchten) 

 

Vanaf het sportief jaar 2019 zijn portduiven (leerduiven) toegelaten in Vlaams-Brabant en dat tot en met 

de grote snelheid! Er dient weliswaar te worden genoteerd dat de portduiven moeten geregistreerd 

worden zodat controle op vaccinatie kan worden gecontroleerd alsook dat de liefhebber in de 

deelnemingszone valt van de maatschappij met daarbij samenhangend het eigendomsrecht van de 

aangeboden duiven. 

De registratie van de portduiven kan op “2” manieren worden uitgevoerd! Zowel de 

eerste als de tweede manier is de verantwoordelijkheid van de liefhebber en wordt 

afgeleverd aan de maatschappij bij het aanbieden van de portduiven!  

1. Een registratiedocument.  

Op dit document vult de liefhebber, naast de nodige persoonlijke gegevens en de 

vluchtgegevens, ook AL de voetringen (+ jaartal) in van AL de aangeboden portduiven. 

Een bruikbaar registratiedocument zal worden ter beschikking gesteld op de website 

van De Hoop Rummen (www.dehooprummen.be) onder de rubriek poelbrieven. 

U kan dit document ook downloaden op de website van de KBDB (www.KBDB.be) 

2. Een kopie van het vaccinatieattest.  

De liefhebber neemt een kopie van zijn vaccinatieattest en duidt daarop de aangeleverde portduiven 

aan. Door deze manier van werken hoeft de liefhebber GEEN extra registratiedocument in te vullen 

EN wordt er een rechtsreeks bewijs afgeleverd dat de duiven gevaccineerd zijn. Datum van de 

inkorving en de naam van de vlucht moeten nog wel worden opgetekend op het afgeleverde 

vaccinatiebewijs dat slechts voor één wedstrijd kan worden aangewend en geldt! 

 

- Controleconstataties & aanmeldingen op nationale vluchten 

 
Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de nationale fondwedvluchten dienen 

volgende duiven verplicht te worden gecontroleerd in het hoofdtoestel of het controletoestel:  

- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële 

uur van bestatiging (in u, min, sec)  

- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het 

officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)  

De gummiringen vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten in de vereniging worden 

binnengebracht. 

 

Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten evenals voor de nationale fondwedvluchten dienen 

volgende duiven verplicht te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn 

inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform:  
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële 

uur van bestatiging (in u, min, sec)  

- de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het  

officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)  

 



Kampioenschappen  -  Asduiven ! 

 

 • Wisseltrofeeën: zowel voor de grote snelheid als de kleine hafo als de grote hafo, verdient de winnaar van 

    het algemeen kampioenschap 1 of 2 een prachtige wisseltrofee.  

    De liefhebber die hem 3 maal kan winnen in een bepaald soort spel wordt er eigenaar van en dit vanaf 2013. 

 

• Asduiven per categorie: kleine snelheid: O en Y en J: 8 uitslagen mogen ingebracht worden 

        grote snelheid: O en Y en J: 6 uitslagen mogen ingebracht worden 

                                            kleine hafo: O en Y → 6 uitslagen;  J → 4 uitslagen 

                    grote hafo: O en Y → 5 uitslagen;  J → 3 uitslagen 

                    Voor de asduiven tellen alle vluchten mee, ongeacht het aantal duiven. 

  

• Afbakening kampioenschappen en gewone asduiven: 

kleine snelheid: O + Y → van 30 maart t/m 27.07, J → van 18.05 t/m 31.08; 

grote snelheid: O + Y → van 20 april t/m 27.07,  J → van 01.06 t/m 31.08; 

kleine hafo: O + Y → van 04.05 t/m 27.07, J → van 15.06 t/m 31.08; 

grote hafo: O + Y → van 25.05 t/m 10.08, J → van 20.07 t/m 07.09. 

 

• Kampioen 1 of 2 per categorie (O/Y/J) en per soort spel (kleine snelheid/grote snelheid/kleine hafo/grote 

  hafo)! 
  Er worden telkens 10 liefhebbers gerangschikt. De eerste drie ontvangen een trofee. 

 

• Algemeen kampioen 1 of 2 (O+Y+J) per soort spel (kleine snelheid/grote snelheid/kleine hafo/grote hafo! 

    Er worden 20 liefhebbers gerangschikt. De eerste vijf ontvangen een trofee. 

    Deze 20 liefhebbers (per soort spel) ontvangen bovendien: 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 40 – 40 – 40  

      – 30 – 30 – 30 – 25 – 25 – 25 – 20 – 20 – 15 – 15 euro. 

 

• Asduif  per categorie (O/Y/J) en per soort spel! 

    Er worden telkens 5 liefhebbers gerangschikt. De eerste ontvangt een trofee. 

 

 

Prijzenpot 1 + 2 + 3 op de volgende vluchten! 

Kleine snelheid Grote snelheid Kleine hafo Grote hafo 

20.04 oude 20.04 oude 04.05 oude 25.05 oude 

27.04 jaarse 27.04 jaarse 11.05 oude 08.06 jaarse 

04.05 oude 04.05 oude 18.05 jaarse 22.06 oude 

11.05 jaarse 11.05 jaarse 25.05 jaarse 22.06 jaarse 

18.05 oude 18.05 oude 01.06 oude 06.07 oude 

25.05 jaarse 25.05 jaarse 08.06 jaarse 20.07 jaarse 

08.06 oude 08.06 oude 15.06 oude 03.08 oude 

15.06 jaarse 15.06 jaarse 22.06 jaarse 03.08 jaarse 

29.06 jonge 29.06 jonge 22.06 jonge 03.08 jonge 

13.07 jonge 13.07 jonge 06.07 jonge 10.08 jonge 

03.08 jonge 03.08 jonge 13.07 jonge 24.08 jonge 

17.08 jonge 17.08 jonge 27.07 jonge 07.09 jonge 

 

• Prijzenpot 1+ 2 + 3: telkens ontvangt de 1e getekende 3 punten, de 2e get. 2 punten en de 3e get. 1 punt. 

 

1e prijs  50 € 2e prijs  30 € 3e prijs  20 € 4e prijs  15 € 5e prijs  10 € 

 

 

 

 

 



 

 

• Allround 1 of 2  Koning van de verenigingen ! 

          1e → trofee                             2e → trofee                             3e → trofee 

Per soort spel (kleine snelheid / grote snelheid / kleine hafo / grote hafo) kunnen telkens van 20 tot 1 punt 

verdiend worden. Zie hier de klasseringen van de algemeen kampioenschappen 1 of 2. De alzo bekomen punten 

opgeteld, bepalen dit kampioenschap ‘allround’. 

 

 

 

• Nationale Asduif 2019 uitgereikt door het Verbond ‘De Hoop – DGV Rummen’ 

∙ Alle liefhebbers in België komen in aanmerking voor deze gratis prijzen in elk van de 3 categorieën (O-Y-J). 

٠ Prijzenpot:  1ste  asduif  →  125 €  +  trofee                        4de  asduif  →    50 €   

                        2de  asduif  →   100 €                                       5de  asduif  →    25 €                                             

                        3de  asduif  →     75 €  

٠ Criteria: - de periode van 13.04 tot en met het eerste weekend van september komt in aanmerking; 

                   - alle vluchten van de kleine en grote snelheid, kleine en grote halve fond worden aanvaard; 

                   - slechts één uitslag per weekend wordt toegestaan (geen midweekse snelheidsvluchten); 

                   - 5 vluchten dienen ingestuurd te worden; 

                   - enkel prijzen per 10-tal worden in aanmerking genomen; 

                   - bij een gelijke stand bepaalt de kleinste coëfficiënt de rangschikking; 

                   - men moet aan een totaal van minimum 2000 km komen; 

                   - er dienen minstens 50 duiven aan de wedstrijd hebben deelgenomen. 

∙ Voor verdere informatie kan u hier steeds terecht op 011 58 24 34 of davy.tournelle@skynet.be. 

∙ Per brief of via e-mail dient de aanvraag ons te bereiken voor eind november → Rediers Ann 

  Grote Baan 12 3454 Rummen  of  davy.tournelle@skynet.be. 

∙ De originele resultaten moeten achteraf kunnen voorgelegd worden bij vraag van de inrichters. 

∙ Bij eventuele betwistingen behoudt de organisatie alle recht op een definitieve uitspraak. 

∙ Tijdens de kampioenenviering van 2019 worden deze gratis prijzen overhandigd aan de rechtmatige en  

  aanwezige liefhebbers (nadien vervalt alle recht). 

 

 


