
Beste leden, 

Het coronavirus heeft het leven van ieder van ons in 
2020 zwaar op de proef gesteld. Zo ook ons geliefd 
duivenspel. Het seizoen kwam laat op gang en de 
vluchtkalender werd danig overhoop gehaald. Maar 
waar een wil is, was een weg. Dankzij enkele 
medewerkers op wie we konden terug vallen om de 
inkorvingen coronaveilig te sturen en te organiseren 
kon er te Oplinter met duiven gespeeld worden.  

Enkele cijfers 2020: er werden 57 prijsvluchten 
ingekorfd. In totaal werden er 14.296 duiven ingemand 
op de prijsvluchten en 5636 duiven op de leervluchten. 
Ten opzichte van 2019 werden er in 2020 maar liefst 
5.400 duiven meer ingekorfd en dit ondanks het feit 
dat het seizoen pas in juni van start ging. Kortom zowat 
22.500 duiven van 80 verschillende liefhebbers.  

Het cafetaria was open tijdens het seizoen van juni tot 
september én op zondag tot ook hier de 2de coronagolf  
weer roet in het eten gooide. Ook hier konden we 
rekenen op medewerkers die het corona-risico durfden 
te trotseren en het cafetaria openhielden. Maar de 
inkomsten van het cafetaria lagen daardoor in 2020 
uiteraard een stuk lager dan de vorige jaren. Ook door 
het feit dat vele duivenvrienden - mede ook door de 
angst voor het coronavirus - het cafetaria links lieten 
liggen bij de inkorvingen. 



Het seizoen kon evenwel in schoonheid worden 
afgesloten met een schitterende bonverkoop mede 
dankzij de vele schenkers en kopers van deze bons. 
Toch wil ik een speciaal woord van dank richten aan de 
aanbrengers van de bons o.a. Guy, Jan, Jos en Jean-
Pierre die ook bons aanbrachten van liefhebbers van 
buiten onze maatschappij. Zonder hun inzet was deze 
bonverkoop nooit zulk succes geworden. 

Opnieuw wegens corona kon er ook niet vergaderd 
worden en kregen de kampioenen geen viering. Maar 
uitstel is geen afstel. Zo snel als de coronamaatregelen 
2021 dit zullen toelaten zullen we deze uitgestelde 
activiteiten organiseren. Mogelijk/hopelijk zal dit reeds 
in de maanden mei of juni kunnen en dit met een 
aangepaste viering van onze kampioenen. 

 

Wat brengt 2021? 

Alle samenspelen en uitslagen werden in 2020 
vastgelegd voor 3 jaar. Dus 2021 zal er inzake 
organisatie quasi hetzelfde uitzien als 2020.  

Mogelijk zal er ook opnieuw ingekorfd worden op 
afspraak. Hier zoeken we een vast uurrooster in te 
stellen zodat iedere liefhebber iedere week maximaal 
op zijn zelfde uur kan komen inkorven. 



Zo worden het wekelijks maken van telefonische 
afspraken zoveel als mogelijk vermeden en kunnen 
zowel medewerkers als liefhebbers een bepaald vast 
stramien aanhouden. Het is natuurlijk zo dat hier in 
bepaalde gevallen van overmacht zal kunnen van 
afgeweken worden. Hierin hebben we ons in Oplinter 
steeds flexibel getoond. Dat zal in 2021 niet anders zijn. 

Prijzen 2020 

Door onze schatbewaarder Rik Stouthuysen werden 
berekeningen gemaakt van de puntenverdeling voor 
het gratis duiveneten en de portreducties. Deze 
berekeningen zullen gepubliceerd worden op 
www.duiven-oplinter.be. 

De bons voor duiveneten - toegekend zoals voorzien in 
de vluchtkalender 2020 - zullen uitgereikt worden aan 
de liefhebbers bij hun 1ste inkorving 2021 in het lokaal. 

De portreducties die - zoals de vluchtkalender 2020 het 
bepaalde zouden uitgereikt worden op de 
kampioenendag - zullen eenmalig in geld worden 
omgezet en gestort worden op de klantrekening van de 
liefhebber in de maatschappij. De gelden zullen ter 
beschikking zijn vanaf de start van het duivenseizoen 
halve- en zware halve fond (begin mei). Bedoeling is om 
deze liefhebbers een extra cent als startkapitaal te 
geven om met de duiven te spelen in de maatschappij 
van Oplinter. 

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


De prijzen van de kampioenschappen zullen omgezet 
worden in waardenbons.  

Noteer dat het hierboven vermelde omwille van de 
corona-pandemie eenmalig is en geen precedent 
schept voor volgende kampioenendagen. 

De club zal in 2021 in totaal 70 hoklijstleden tellen 
waarvan 12 tandemleden. Zoals elk jaar verlieten 
enkele leden onze club wegens stopzetting, verhuis of 
andere redenen. Toch mogen we trots zijn dat wij ook 
dit jaar opnieuw 3 beginnende leden hebben mogen 
aansluiten. 

De op 28 december 2020 niet afgehaalde ringen zullen 
nog kunnen afgehaald worden op vaste dagen die op 
onze website gepubliceerd zullen worden. U moet 
begrijpen dat er wegens de corona-maatregelen niet te 
pas of onpas ringen zullen kunnen verdeeld worden. 
Dus wees aub vooruitziend in deze. 

Wegens corona is en blijft het lokaal ook verder 
gesloten tot ook de horeca opnieuw opent. 

 

Tot slot wenst het bestuur en medewerkers ieder van u 
een sportief, gelukkig en gezond 2021.  En… hou het 
veilig. 

Het bestuur DWV Oplinter. 


