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Beste duivenliefhebbers 

 

Allereerst wensen wij dat u en uw familie in goede gezondheid de afgelopen periode hebben 

doorstaan en dat u niet teveel geleden heeft in deze moeilijke periode. 

 

Na de perikelen met Covid 19 kunnen wij eindelijk voorzichtig van start gaan met het seizoen 

2021, met zoals voorheen inkorvingen op afspraak. 

Hou bij de inkorving altijd rekening met de laatste aangepaste richtlijnen Covid 19. 

 

Op de website van de K.B.D.B. kan u het volledig provinciaal reglement Vlaams-Brabant 2021 

raadplegen. 

 

Op de KHF blijft het samenspel OBRAFO van vorig seizoen behouden met de maatschappijen 

van Geetbets, Overhespen, Tienen en Rummen. De poelbrieven zijn OBRAFO en Zone Oost. 

Er zijn ook nog gratis overkoepelende uitslagen sector 2 & 3 en sector 3 apart zonder meerkosten. 

 

Op de snelheid is er is een samenspel VSOB met de maatschappijen die met vervoerder 

Vanderstukken in zee gaan, zijnde Landen, Geetbets, Oplinter, Bunsbeek en Grazen (enkel 

Momignies). Poelbrief eerste lijn nationaal. 

Dit jaar komt er nog een overkoepelende uitslag VDS bij met Diest en omstreken. 

 

Het centraal punt is dit van ons lokaal : 50°45'56,6''  /  05°05'54,9''. 

 

Oude en de jaarduiven spelen samen in één categorie met een dubbeling voor de jaarduiven. 

 

Er zijn géén portduiven toegelaten. Vergeet niet bij de eerste inkorving een kopie van de 

inentingslijst af te geven. 

 

Liefhebbers die niet vallen in onze speelstraal, maar wel in deze van het samenspel, kunnen enkel 

deelnemen aan de hoofdwedstrijd. 

 

De inkorvingsuren kunnen aangepast worden in functie van de ophaalronde van de vergezellers. 

Dit jaar kan het zijn dat de inkorvingen van de KHF op donderdag plaatsvinden, de uren blijven 

zoals vorig seizoen. 

 

Dit jaar zijn er meerdere nieuwe computers en printers aangekocht met de opbrengst van de 

bonnenverkoop. 

 

Ondanks al deze opgedragen verplichtingen en bijkomende kosten wensen de voorzitter en de 

leden van het bestuur iedereen een sportief seizoen 2021 toe. 



KAMPIOENSCHAP 2021 – UNIE LANDEN 
 

Centraal punt (lokaal): 50°45'56,6''  /  05°05'54,9'' 
 

Deelnemingszone “Federaal” 
 

 Rekening houdend met de vigerende akkoorden. 

 

SNELHEID   

 
 Overkoepelend VDS + Samenspel VSOB.   Max Straal :   12 Km 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



KLEINE HALVE FOND   
 

 Overkoepelend Sector 2 & 3 + Samenspel ‘Obrafo’.  Max Straal :   16 Km 
 

 

 
 

Deelnemingszone Regionaal 

Straal 8 Km + volledige deelgemeenten Hakendover en Goetsenhoven. 

 
 

Deelnemingszone Lokaal 
 

Attenhoven, Eliksem, Ezemaal, Gingelom, Landen, Lincent, Linsmeau, Montenaken, Neerlanden, 

Neerwinden, Overwinden, Racour, Rumsdorp, Velm, Waasmont, Walsbets, Walshoutem, Wezeren. 

 
 

Deelnemingszone Regio Landen 

Enkel op de snelheid voor de deelgemeenten uit de ‘Lokaal’ uitgezonderd Attenhoven en Velm. 
 

 



INKORVINGEN 

Maak op tijd een afspraak en respecteer de voorziene uren van inkorving. 

Hou u aan de geldende richtlijnen Covid-19. 

H.F. Vrijdag  17.00u. tot 18.00u. 

K.S. Vrijdag  18.30u. tot 20.00u. 

G.S. Vrijdag  18.30u. tot 20.00u. 
 

VERZENDING 

 Kleine Snelheid ➢ Vanderstukken  Inkorving: vrijdagavond. 

 Grote Snelheid ➢ Vanderstukken  Inkorving: vrijdagavond. 

 Halve Fond ➢ Bauwens    Inkorving: vrijdagavond. 
 

LOSSING 
 

Kleine Snelheid ➢ Vlaams-Brabant Sector 3 = 8.00 u. - Laatste lossing dag 1: 16h00, dag 2: 14h00. 

Grote Snelheid ➢ Vlaams-Brabant Sector 3 = 7.30 u. - Laatste lossing dag 1: 15h00, dag 2: 13h00. 

Halve Fond  ➢ (Sector 3) Eerste gunstig uur (2de los.) - Laatste lossing dag 1: 13h00, dag 2: 12h00. 
 

Duivenberichten op website K.B.D.B.  

vanaf 8u00 in APRIL, SEPTEMBER en OKTOBER 

vanaf 7u00 in MEI en AUGUSTUS 

vanaf 6u00 in JUNI en JULI 
 

ELEKTRONISCH CONSTATEREN 
 

 * Is toegestaan op alle vluchten. 

 * Enkel noodkoppeling bij defecte ring, defecte ring blijft in de maatschappij tot het einde seizoen. 

 * Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór zijn 

eerstvolgende inkorving. 

 * De koppeling van de elektronische ringen zal in ons lokaal gebeuren, enkel op afspraak 

(011/88.44.53. of  0498/16.67.19. bij Roger). 

Binnenbrengen van toestellen : 

Zaterdagavond : Vanaf 17:00 u. tot 18:00 u. 

Bij uitgestelde lossing of buitengewone omstandigheden neem contact op met Roger. 

 

NIEUW DIT JAAR !!! 

Bij elke vlucht krijgt de liefhebber op maximum 10 duiven een teruggave van 0,50 euro. 

Het totaal bedrag wordt uitgekeerd op de kampioenendag, a rato van minstens 50% in geld en het restant 

in nog te bepalen wijze. Hierover later meer gegevens. 

Voor de uitkering ervan is de aanwezigheid vereist op de kampioenendag. 

Minimale deelname aan 10 vluchten is nodig. 



 
KOSTEN 2021 - UNIE LANDEN 

 

Portgelden 

Momignies  € 0,65  Gratis mise 0,05€ op alle ingezette duiven. 

Soissons € 0,75  Gratis mise 0,05€ op alle ingezette duiven. 

Halve Fond € 1,10   Gratis mise 0,05€ op alle ingezette duiven. 

Opleervlucht contacteer Roger 

 

Kosten 

Resultaat € 0,80 

Resultaat digitaal € 0,20 

Klok € 0,40 

Lidgeld € 5,00 Gratis deelname aan alle kampioenschappen Unie Landen. 

Lidkaart Obrafo € 15,00 Op vrijwillige basis. 

Inbrengen ringen enkel voor leden gratis. 
 

BEPALINGEN 

✓ Op elk inkorvingsformulier dient het ‘Nationaal Licentienummer’ vermeld te zijn. Bij 

ontbreken van het nummer zal de deelnemer niet gerangschikt worden. 

✓ Om de controle op ringnummer vlot te laten verlopen is het noodzakelijk dat iedere deelnemer 

vooraf zijn lijst duidelijk en met het juiste ringnummer invult, zo niet kan men niet in 

aanmerking komen voor het kampioenschap. 

✓ Voor elektronisch ingekorfde duiven wordt bij de inkorving de volgorde bepaald door de 

liefhebber bij het afgeven van zijn duiven. Achteraf kan geen wijziging gebeuren. 

✓ De voorlopige klassementen zullen, in de loop van oktober, te raadplegen zijn op de website. 

✓ De betwistingen, klachten en vragen over informatie betreffende de voorlopige 

rangschikkingen moeten verplicht toekomen bij het bestuur vóór 31 OKTOBER 2021 tegen 

12u00 ’s middags. 

✓ Alle gevallen die niet voorzien worden door dit reglement en de kwesties van interpretatie 

vallen onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van het BESTUUR. 

✓ Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van de maatschappij. 

✓ Poelbrieven 25 cent voor 5 stuks. 

✓ Volledig reglement van het seizoen 2021 zal beschikbaar zijn in het lokaal en op de website. 

✓ Raadpleeg regelmatig onze website http://home.scarlet.be/clems/ voor de laatste nieuwtjes, 

uitslagen, enz. 

 

INLICHTINGEN 

✓ Bij de eerste inkorving niet vergeten om het inentingsbewijs af te geven. 

✓ Wijzigingen of aanvullingen zullen per nieuwsbrief, website of op de uitslag staan vermeld. 

 

http://home.scarlet.be/clems/


Zaterdag 27-03-21 vr 26 mrt MOMIGNIES 

Zaterdag 03-04-21 vr 02 apr MOMIGNIES

Zaterdag 10-04-21 vr 09 apr MOMIGNIES vr 09 apr SOISSONS

Zaterdag 17-04-21 vr 16 apr MOMIGNIES vr 16 apr SOISSONS

Zaterdag 24-04-21 vr 23 apr MOMIGNIES vr 23 apr SOISSONS

Zaterdag 01-05-21 vr 30 apr MOMIGNIES vr 30 apr SOISSONS vr 30 apr MELUN

Zaterdag 08-05-21 vr 07 mei MOMIGNIES vr 07 mei SOISSONS vr 07 mei MELUN

Zaterdag 15-05-21 vr 14 mei MOMIGNIES  (Jonge) vr 14 mei SOISSONS vr 14 mei SERMAISES

Zaterdag 22-05-21 vr 21 mei MOMIGNIES vr 21 mei SOISSONS vr 21 mei SERMAISES

Zaterdag 29-05-21 vr 28 mei MOMIGNIES vr 28 mei SOISSONS vr 28 mei SERMAISES

Zaterdag 05-06-21 vr 04 jun MOMIGNIES vr 04 jun SOISSONS  (Jonge) vr 04 jun SERMAISES

Zaterdag 12-06-21 vr 11 jun MOMIGNIES vr 11 jun SOISSONS vr 11 jun SERMAISES

Zaterdag 19-06-21 vr 18 jun MOMIGNIES vr 18 jun            SOISSONS [* O /J] vr 18 jun MELUN

Zaterdag 26-06-21 vr 25 jun MOMIGNIES vr 25 jun SOISSONS vr 25 jun MELUN

Zaterdag 03-07-21 vr 02 jul MOMIGNIES vr 02 jul SOISSONS vr 02 jul SERMAISES

Zaterdag 10-07-21 vr 09 jul MOMIGNIES vr 09 jul SOISSONS vr 09 jul SERMAISES

Zaterdag 17-07-21 vr 16 jul MOMIGNIES vr 16 jul SOISSONS vr 16 jul SERMAISES

Zaterdag 24-07-21 vr 23 jul MOMIGNIES za 27 jul SOISSONS vr 23 jul SERMAISES

Zaterdag 31-07-21 vr 30 jul MOMIGNIES vr 30 jul SOISSONS Géén KHF

Zaterdag 07-08-21 vr 06 aug MOMIGNIES vr 06 aug           SOISSONS [* P] vr 06 aug SERMAISES

Zaterdag 14-08-21 vr 13 aug MOMIGNIES vr 13 aug SOISSONS vr 13 aug SERMAISES

Zaterdag 21-08-21 vr 20 aug MOMIGNIES vr 20 aug SOISSONS vr 20 aug SERMAISES

Zaterdag 28-08-21 vr 27 aug MOMIGNIES vr 27 aug SOISSONS vr 27 aug SERMAISES

Zaterdag 04-09-21 vr 03 sep MOMIGNIES (O/V) vr 03 sep LAON (O/V)

Zaterdag 11-09-21 vr 10 sep MOMIGNIES (O/V) vr 10 sep LAON (O/V)

Zaterdag 18-09-21 vr 17 sep MOMIGNIES (O/V) vr 17 sep LAON (O/V)

Zaterdag 25-09-21 vr 24 sep MOMIGNIES

Zaterdag 02-10-21 vr 01 okt MOMIGNIES

Zaterdag 09-10-21 vr 08 okt MOMIGNIES (O/V)

Zaterdag 16-10-21 vr 15 okt MOMIGNIES (O/V)

H.F.  F Vrijdag 17.00u. tot 18.00u. za 15 jun HF Start jonge duiven

G.S.  F Vrijdag 18.30u. tot 20.30u. * Stadsprijskamp   
K.S.  F Vrijdag 18.30u. tot 20.30u.

Inkorving

Verzending : 

UNIE LANDEN  -  VLUCHTKALENDER    2021

Lossing
Vanderstukken Bauwens

Kleine  Snelheid Grote  Snelheid Halve Fond

Lossingsuren FLEURUS & MOMIGNIES: Zaterdag: 8.00 u voor sector 3   en   8.10 u voor sector 2.

Lossingsuren SOISSONS : Zaterdag: 7.30 u voor sector 3  en  7.40 u voor sector 2.

Lossingsuur KHF: zo vroeg mogelijk, Sector 2 & 3 samen gelost op KHF.

Opgelet!!!

Volgorde inkorving op vrijdag : Respecteer de voorziene uren van inkorving. 

Maximum 2 inkorvingen terzelfdertijd.

Start met KHF daarna KS en GS


