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V.Z.W. De Ware Vrienden Oplinter

Vluchtkalender

Contactgegevens
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.

VZW duivenmaatschappij De Ware Vrienden Oplinter
Stamnummer 22358
Adres: Sint-Genovevaplein 33 te 3300 Oplinter
e-mail: dewarevriendenoplinter@gmail.com
website: www.duiven-oplinter.be
IBAN: BE14 7343 7400 0683
BTW 0553457353
Telefoon: 0474/888374

Inkorvingen van 18 u tot 20 u OP AFSPRAAK
Alle inkorvingen verlopen via afspraak. U kan een afspraak maken via de linken die u terug kan vinden op onze
website onder de rubriek INKORVINGEN. U kan ook een afspraak maken per mail:
dewarevriendenoplinter@gmail.com of via 0474/888374.
NIEUW is dat u de afspraak voor de nationale vluchten ten laatste op woensdagavond 20 u dient te maken MET
VERMELDING van het aantal duiven. Op die manier weet de vergezeller welk transportmiddel dient ingezet te
worden voor de ophaling der duiven. Wij dienen deze informatie over te maken aan de K.B.D.B.
Liefhebbers die wekelijks inkorven krijgen een vast uur om in te korven. Zij krijgen dit uur toegewezen bij de start van het seizoen en
dienen daags voordien te verwittigen indien ze niet aan de wedstrijd zullen deelnemen. Let op: u kan geen uur gereserveerd houden
indien u 2 weken na elkaar niet inkorft voor deze vluchten.
Alle inkorvingen op donderdag (HAFO) en vrijdag (SNELHEID) vangen IN PRINCIPE aan om 18u en duren in principe tot 20u. Indien u een
afspraak heeft NA 20u dienen de poelbrieven ten laatste om 20.30u ingegeven te kunnen worden. Er wordt steeds voorrang verleend
aan de helpers. Leervluchten worden in principe ingemand op dinsdagavond van 19 tot 20u met lossing op woensdag. De data vermeld
in het programma achteraan zijn de lossingsdata.
Bij de eerste inkorving dient u het vaccinatie-attest paramyxo af te geven. U doet er goed aan uw duiven te voorzien van een kenmerk
(vb telefoonnummer) dat de teruggave bij uitmanden van de duiven bij een leerdracht bij niet lossing vergemakkelijkt. Voor de
leerdrachten en de portduiven bij prijskampen vragen wij U een lijst te maken met de voetringnummers van de ingekorfde duiven. U
kan een voorgedrukt formulier vinden op onze website of in het lokaal.
Voor de prijskampen waar bij controle van de chipring deze niet overeenkomt met de vaste voetring worden de duiven
geweigerd en niet ingemand!
Voor alle wedstrijden dient u steeds uw oude en/jaarse duiven af te geven en pas nadien de jonge duiven. Dus nooit eerst een jonge
duif afgeven en dan pas een oude of jaarduif. Ook nooit een jonge duif inmanden tussen de oude/jaarse duiven.
Op de prijsvluchten en leervluchten worden alleen duiven aanvaard van binnen de voorziene lossingssectoren (portduiven) en van
binnen de voorziene deelnemingszone (prijsduiven). De verantwoordelijke liefhebber of zijn gemachtigde dient steeds het
inkorvingsbulletin te ondertekenen.
U krijgt een afrekening op papier bij de inkorving. Gelieve deze onmiddellijk na de inkorving te controleren! Zo vermijdt U dat
inleggelden al dan niet terecht/onterecht werden aangerekend.
Onze maatschappij zal in het bezit zijn van het PAS-systeem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Binnenbrengen klokken tussen 17u en 18u dag van de lossing
Tenzij anders vermeld worden de klokken altijd binnengebracht de dag van de sluiting van de wedstrijd tussen 17u en
18u. Indien er op dat ogenblik nog een vlucht aan de gang is, dient u te telefoneren naar 0474/888374. Het afslaan
van de klokken kan enkel NA het afsluiten van de wedstrijd waarbij het constatatieformulier moet ondertekend
worden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Aanmelden van alle nationale, interprovinciale en provinciale vluchten

Informeer u in het lokaal bij de inkorving!
Voor de nationale grote-halve-fondwedvluchten dienen volgende duiven verplicht te worden aangemeld op
het nummer 0474/888374 ( Jos Laudes) of Tony Reniers (0477324437 ) of Tf 0467 023 466. Check bij de
inkorving welk telefoonnummer dient gebeld te worden.
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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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Koppelen van de chipringen en regulariseren noodkoppelingen
IEDERE DINSDAG- of WOENSDAGAVOND VAN 19 tot 20 u OP AFSRPAAK.
Wij koppelen enkel de duiven van liefhebbers-leden (hoklijst of sportief lid). Gelieve alles KLAAR en
DUIDELIJK voor te bereiden. Enkel en alleen als er geen actieve vluchten meer in uw klok zitten kan de
koppeling van de chipringen gebeuren. Eén goede raad: laat al uw duiven per seizoen steeds koppelen in
hetzelfde lokaal. U dient bij ontvangst steeds de koppelingstabel te ondertekenen. Prijs voor de aankoop
van een chipring: 1,75 €. CASH TE BETALEN BIJ DE KOPPELING. Indien u eigen NIEUWE chipringen meebrengt dient u per chip 0,10 € te
betalen, dit als algemene onkost. 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 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 terdege rekening
mee!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Back-up op de nationale vluchten
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 elektronisch systeem niet werken bij thuiskomst (bvb defecte plaat of toestel). Noteer
dat uw duiven dan wel een gummi-ring dienen te dragen. Dit kan mits een opleg van 5 € per vlucht en 0,10 €
per gummi (verplicht om alle duiven een gummi aan te doen). Je dient dit vooraf bij de afspraak tot
inkorving te melden!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Uitgestelde of afgelaste vluchten
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 reeds
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.
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 en er wordt een toeslag van
0,10 € per duif aangerekend voor de bijkomende transportonkosten ‘tweede dag’. Er geldt dan tevens geen portreductie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------
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Uw rekening en uw betalingen
Achterstallige geldprijzen van 2021 zijn in 2022 nog ter beschikking. Nadien zijn ze
eigendom van de maatschappij.
BELANGRIJK EN NIEUW VANAF 2022: U kan uw ‘persoonlijke rekening’ via uw
inloggegevens van www.anons.be consulteren. (handleiding: zie onze website). Dit kan
zeker iedere zondagvoormiddag van 9u tot 12u. Wij vragen om MAANDELIJKS uw rekening tijdens het seizoen aan te zuiveren. Op het
einde van het seizoen (LAATSTE VLUCHT) dient uw saldo POSITIEF te zijn. Indien dit niet het geval is, zal u een mail ontvangen. Wij
dienen als maatschappij ook onze rekeningen tijdig te kunnen betalen en zo weinig mogelijk krediet te geven. U kan cash geld afgeven
bij de inkorving (vraag een ontvangstbewijs) of u kan geld storten op ons rekeningnummer (zie voorblad).
Portreducties van het voorbije jaar worden op uw persoonlijke rekening geplaatst vanaf 1 mei het jaar nadien. Betaling van chipringen,
voetringen, hoklijsten, sportieve lidgelden en mutaties van duiven via de maatschappij of alle andere onkosten dienen liefst
afzonderlijk betaald te worden (cash of overschrijving). Dit vergemakkelijkt onze administratie aanzienlijk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidmaatschap
Hoklijsten van Oplinter betalen GEEN EXTRA sportief lidgeld!!!
De hoklijstleden van Oplinter zijn automatisch lid. De anderen betalen een sportief lidgeld van 20 € op
de snelheid en 20 € als HAFO lid Oplinter. Voor beide lidkaarten betaal je slechts 30 € en zo kan je ook
genieten van alle voordelen die onze hoklijsten krijgen.
Om deel te nemen aan de kampioenschappen en om te genieten van andere voordelen moet het lidgeld betaald zijn ten laatste op 30
mei 2022. Opgelet: u kan enkel deelnemen aan het all-roundkampioenschap indien u zowel sportief lid snelheid als sportief lid HAFO
bent. U geniet portreducties doch deze gelden pas vanaf betaling van het sportief lidgeld. Leden hebben tevens toegang tot de website
met het beschermde deel ‘Uitslagen’. U krijgt ook adresstickers om op de poelebrieven in te vullen. U neemt deel aan het
puntensysteem ‘gratis duiveneten’ en aan de gratis prijzen in het septembercriterium. De ledenlijst staat gepubliceerd bij de rubriek
uitslagen en dit vanaf 1 mei 2022.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Portreducties voor de leden: NIEMAND DOET BETER!
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 20 €) EN DIT HET GANSE SEIZOEN!.

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 op de provinciale en interprovinciale vluchten en 0,75 € op 10
oude, 10 jaarse en 10 jonge duiven op de nationale vluchten EN DIT HET GANSE SEIZOEN. (hoklijst Oplinter of sportief lid HAFO 20 €).
Belangrijk voor de portreducties:
Enkel week-endvluchten met minstens 5 liefhebbers en 25 duiven tellen. Weekvluchten en vluchten die niet gelost werden komen NIET
in aanmerking voor portreductie. Voor vluchten ZWARE HAFO tellen alle vluchten, ongeacht het aantal duiven of liefhebbers.
De portreducties worden op de persoonlijke rekening gezet van de liefhebber op 1 mei van het daaropvolgende seizoen. Dit zijn
tegemoetkomingen van de maatschappij met de bedoeling om de onkosten van de liefhebber in haar maatschappij te drukken. Deze
tegemoetkomingen dienen om de prijskampen te stimuleren en niet om andere gemaakte onkosten (ringen, externe lidkaarten,…) te
delgen. Zij dienen dus louter voor sportieve, maatschappij gebonden doeleinden (lees wedstrijden).
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Om deze portreducties te kunnen financieren zullen er bijkomende activiteiten gepland worden in de
loop van het seizoen in ons lokaal. De leden zullen gevraagd worden hieraan mee te werken of
minstens aanwezig te zijn!

Gratis duiveneten op basis van deelname aan de prijsvluchten van 2 april tot 10 september!

De hoklijstleden en de sportieve leden kunnen extra punten verdienen. Per vlucht krijg je
punten. Bij deelname PER WEEK-END aan:
1 vlucht: Momignies of Laon/Soissons/Nanteuil= 1 punt
1 vlucht: Kleine of zware HAFO = 1 punt
2 vluchten: waarvan 1 vlucht snelheid/kleine HAFO en 1 vlucht zware HAFO= 3 punten
ALLE VLUCHTEN VANAF MEI tot en MET de LAATSTE vlucht KLEINE HAFO: een liefhebber die met minstens 5 duiven aan iedere weekendvlucht dat week-end deelneemt: 4 punten!
Enkel week-endvluchten met minstens 5 liefhebbers en 25 duiven tellen. Voor de nationale vluchten tellen alle vluchten.
Weekvluchten en vluchten die niet gelost werden komen NIET in aanmerking. Dus: ik speel Momignies, Soissons en Lorris hetzelfde
week-end: 2 punten; ik speel Momignies en Bourges hetzelfde week-end: 3 punten! Ik speel Momignies, Soissons, Lorris en Bourges
hetzelfde week-end: 3 punten. Ik neem aan alle vluchten met minstens 5 duiven deel: 4 punten

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

Deelnemen in Oplinter is dus altijd ‘PRIJS’.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kampioenschappen te Oplinter
Algemeenheden
De kampioenschappen beginnen vanaf de eerste prijsvlucht tot de laatste vlucht ZWARE
HAFO 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 (cfr corona). Iedere maand zal hieromtrent een evaluatie gemaakt
worden en zal hierover tijdig gecommuniceerd worden op onze website.

NIEUW en UNIEK: wij publiceren MAANDELIJKS een tussenstand van de kampioenschappen.
ENKEL leden (hoklijst of lidkaart(en)) komen in aanmerking om gerangschikt te worden vanaf de betaling van hun
sportief lidgeld en dit ten laatste op 30 mei ZONDER UITZONDERING. HOU HIER REKENING MEE en BETAAL BEST BIJ
DE EERSTE INKORVING. Sportieve leden let goed op: enkel de vluchten worden verrekend in uw voordeel vanaf het
week-end dat het lidgeld betaald werd. En voor deelname aan het ALL-ROUND kampioenschap dient u een lidkaart van
30 € te nemen!
Voor de kampioenschappen SNELHEID EN KLEINE HAFO te Oplinter komen enkel de uitslagen van de weekendvluchten met minstens 5 liefhebbers en 25 duiven in aanmerking. Ook de uitgestelde lossingen tellen. Opgelet: voor
de ZWARE HALVE FOND gelden ALLE uitslagen met minstens 2 liefhebbers, ongeacht het aantal duiven!
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Alle kampioenschappen worden automatisch uitgerekend behalve deze van de all-round asduiven! Prijzen binnen te
sturen ten laatste één week na de laatste (lokale) vlucht door de liefhebber zelf!
De kampioenschappen worden gepubliceerd op 15 Oktober 2022. Klachten dienen te gebeuren ten laatste op 1
november 2022.
De kampioenen/liefhebbers worden verwacht aanwezig te zijn op de kampioenenviering om hun prijzen, portreducties
en gratis duiveneten in ontvangst te nemen of later te ontvangen. 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 coëfficiënt.
Voor de reguliere kampioenschappen tellen alle uitslagen van de lokale (GROOTSTE) lokale hoofduitslag. Snelheid:
uitslag oude+jaarse voor de oude duiven en de dubbeling jaarse voor de jaarse duiven. (vanaf september de
dubbelingen oude, jaarse en jonge). Voor de kleine HAFO tellen de dubbelingen oude, jaarse en jonge. Voor de zware
HAFO tellen de dubbelingen oude, jaarse en jonge. Vanaf het ogenblik dat oude en jaarse samen vliegen in de
hoofduitslag telt deze uitslag zowel voor de oude als voor de jaarse duiven.
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. Snelheid (kleine en grote snelheid apart): per
categorie oude, jaarse en jonge de duif met de beste 6 coëfficiënten; kleine halve fond: per categorie oude, jaarse en
jonge de duif met de beste 5 coëfficiënten; zware halve fond: oude en jaarse: 5 beste prijzen per duif – jonge duiven 3
beste prijzen volgens de beste coëfficiënt.
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 2022
Kleine snelheid: Algemeen Kampioenschap (oude/jaarse/jonge samen): basis 1+2. Alle punten worden samengeteld
5 prijzen: 30 - 20 - 3 x 10 = 80 €

3 asduiven: 3 x 20 = 60 €

Grote snelheid: Algemeen Kampioenschap (oude/jaarse/jonge samen): basis 1+2. Alle punten worden samengeteld
5 prijzen: 30 - 20 - 3 x 10 = 80 €

3 asduiven: 3 x 20 = 60 €

Algemeen kampioenschap snelheid: 5 prijzen 30 - 20 - 3 x 10= 80 €
TOTAAL SNELHEID: 360 €
Kleine halve fond: Algemeen Kampioenschap (oude/jaarse/jonge samen): basis 1+2. Alle punten worden samengeteld
10 prijzen: 70 - 60 - 50 - 40 – 30- 5 x 10= 300 €

3 asduiven: 3 x 20 = 60 €

TOTAAL KLEINE HAFO: 360 €
Zware halve fond: Algemeen Kampioenschap (oude/jaarse/jonge samen): basis 1+2. Alle punten worden samengeteld
10 prijzen: : 70 - 60 - 50 - 40 – 30- 5 x 10= 300 €

3 asduiven: 3 x 20 = 60 €

TOTAAL ZWARE HALVE FOND: 360 €
All-roundkampioenschap: Algemeen Kampioenschap (oude/jaarse/jonge samen): basis 1+2. Alle punten worden
samengeteld. 20 prijzen: BEKER twv 150 € + 50€ - 50 - 40 - 30 - 16 x 20= 200 + 440 €
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All-round asduiven:
All round asduif snelheid: beste duif op Momignies en Laon/Soissons/Nanteuil met de beste coëfficiënt op 5 vluchten
waarvan 2 op Momignies en 3 op Laon/Soissons/Nanteuil: 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: 760 €
KLASSEMENT Meeste prijzen 2022: alle gevlogen prijzen per 3-tal op alle vluchten
10 prijzen van 10 €
TOTAAL MEESTE PRIJZEN: 100 €
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. Eerst geldt de hoofduitslag. Nadien geldt de kleine uitslag straal B. OPGELET: een duif kan per weekend maar in aanmerking komen voor 1 eerste prijs. Enkel vluchten met minstens 5 liefhebbers en minstens 25 duiven
komen in aanmerking. Voor de vluchten ZWARE HAFO komen alle vluchten in aanmerking.
10 prijzen van 10 €
TOTAAL 1ste PRIJSWINNAARS: 100 €
Kermisprijskamp Oplinter:
Soissons 2 juli 2022. Aan de 10 snelste duiven van de liefhebbers leden van Groot-Tienen. Eén prijs per liefhebber!
10 naturaprijzen ter waarde van 10 € : 10 x 10 € = 100 €
TOTAAL KERMISCONCOURS: 100 €
Septembercriterium Momignies JONGE DUIVEN
20 zakken duiveneten te verdelen onder de HOKLIJSTLEDEN aan de 5 snelste duiven op Momignies. (één prijs per
liefhebber en 5 zakken per week-end)- 4 week-ends!
Kampioenschap jonge duiven: komen in aanmerking enkel de leden die aan alle septembervluchten hebben
deelgenomen! Basis is 1+2. Bij gelijke punten telt de beste coëfficiënt.
Er worden GEEN OUDE NOCH JAARSE DUIVEN GEDUBBELD!

10 prijzen van 10 € = 100 €

2240 € aan PRIJZEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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Onkosten per duif/per vlucht
Voor de leervluchten en de snelheid worden er 25 duiven per mand ingekorfd. Voor de kleine en zware halve fond
worden er 22 duiven per mand ingekorfd.
Fleurus: 0,60 € -Momignies: 0,70 €-Laon: 0,85 €-Soissons: 0,85 €-Nanteuil: 0,90 €- Kleine HAFO : 1,40 € (prijs bepaald
door Petit Club).
Zware HAFO: 1,90 € (nationaal) en 1,75 € Inter-Provinciaal; Dubbelingen: Brabantse Unie: 0,25 €; Provinciaal (zie info
per vlucht)
Zware HAFO nationaal: HAFO HAGELAND ½ zware fond: gratis: Let op voor de bon op de souche! Info in ons lokaal.
P.S. Hou ook rekening met de portreducties!!! Opgelet: voor de snelheid geldt een toeslag van 0,10 € per duif voor de
‘tweede dag’ bij niet lossing.

Onkosten maatschappij per vluchten per STRAAL: Uitslag + administratieve kost: : 1,5 € per vlucht en per
straal. Dus Straal A: 1,5€ en straal B 1,5 €.

Uitslagen en souches
Maak uw e-mail adres kenbaar bij de inkorving. 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 vlucht/per post wordt 2 € (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 Petit Club en sector 3 6-verbond (kleine HAFO), en deze
van het samenspel HAFO HAGELAND zware ½ fond zijn 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.duivenoplinter.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 1 € voor 10 stuks. U kan ze ook downloaden op onze site en zelf
afprinten. Gelieve vanaf 2022 geen souches meer digitaal door te sturen naar het lokaal aub.
Souche 1: lokaal Oplinter VERPLICHT voor iedere vlucht (ALTIJD INVULLEN). Straal A en desgevallend Straal B
Souche 2: Nationaal VERPLICHT voor iedere nationale vlucht en interprovinciale vlucht (ALTIJD INVULLEN)
Souche 3: Brabantse Unie VERPLICHT voor iedere provinciale vlucht ingericht door de B.U.; niet verplicht maar
mogelijk als dubbeling bij nationale en interprovinciale vluchten
Souche 4: Zonaal automatisch en kosteloos bij iedere nationale vlucht; indien je wilt poelen… invullen die brief!
Souche 5: Provinciaal soms gratis, soms niet maar nooit verplicht om in te vullen; indien je wilt poelen… invullen die
brief! VInfo in het lokaal per vlucht of op onze website
Souche 6: VDS Sector 2 en VSOB snelheid – souche ter beschikking – alle snelheidsduiven worden automatisch
opgenomen in deze uitslag
Souche 7: PETIT Club – souche ter beschikking – alle HAFO duiven worden automatisch opgenomen in deze
hoofduitslag (oude nationale souche)
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Souche 8: HAFO HAGELAND Zware ½ fond – souche ter beschikking – alle HAFO duiven Interprovinciale en provinciale
vluchten worden automatisch opgenomen in deze dubbeling
Souche 9: Souches Sector 3 6-V (kleine HAFO) en Sector 3 5-V (zware HAFO Interprovinciale en provinciale vluchten) ( =
OBRAFO + Oplinter) alle HAFO duiven Interprovinciale en provinciale vluchten worden automatisch opgenomen in deze
dubbeling.

Lossingsinfo
Vergezellers: Leerdrachten, snelheid: VANDERSTUKKEN; kleine en zware halve fond: BAUWENS
Lossingsuren: zie website www.duiven-oplinter.be
Snelheid: Sector 3 lossingsuren 8u Momignies en 7u30 Soissons/Laon en Nanteuil
Kleine HAFO : Petit club en sector 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

DEELNEMINGSZONES

Snelheid
Deelnemingszone (lokale hoofduitslag Straal A) 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, HalleBooienhoven/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. Verder Gingelom, Velm,
Montenaken.
Onze maatschappij is hoofdlokaal van VSOB (Verenigd Snelheidsspel Oost Brabant) waar
ook de maatschappijen Bunsbeek, Landen, en Geetbets deel van uitmaken. Ook is er een
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 midweekvluchten 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 en Landen (van april tot en met augustus). Vanaf september is er geen samenspel VSOB
meer. Voor de leerdrachten en vluchten vanaf september en deze van 26 mei is voor de snelheid de straal kleine HAFO van
toepassing. Voor de snelheidsvluchten van 26 mei en deze van september is er een straal B voor de fusiegemeenten groot
Tienen, groot Landen, groot Hoegaarden en de deelgemeenten Bunsbeek, Neerlinter, Wommersom, Overhespen, Neerhespen,
Orsmaal, Velm, Gingelom en Montenaken. Deze straal B telt niet voor het kampioenschap.
STRAAL B: Niet verplicht en dus facultatief. U dient te vermelden indien u uw duiven in straal B laat deelnemen. Ook dient u een
bijkomende administratieve toeslag van 1,5 € te betalen.
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Kleine Halve fond
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
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: Velm, Gingelom,
Montenaken.
Deze deelgemeenten vallen binnen de maximum straal zoals voorzien in Art 14 van het provinciaal sportreglement Vlaams Brabant.
Onze maatschappij maakt deel uit van het samenspel PETIT CLUB + Sector 3 bestaande uit 37 maatschappijen. Er wordt ook een uitslag
gemaakt van 6 maatschappijen van sector 3: Kumtich-Rummen-Overhespen-Landen-Geetbets en Oplinter! Dus OBRAFO +
Oplinter. Dus… in Oplinter speel je mee in 2 grote uitslagen en een lokaal spel bestaande uit de lokale hoofduitslag HAFO A. Wij
benadrukken nogmaals dat de liefhebber slechts kan deelnemen aan één en dezelfde wedstrijd in één van de lokalen van dit samenspel!
INKORVEN OP DONDERDAGAVOND van 18 tot 20.00u op afspraak (online reserveringssysteem zie onze website)

Zware HALVE FOND
Deelnemingszone zware halve fond Oplinter (zelfde als deze van de kleine halve fond + TIELT)
Net als in 2021 korven wij alle NATIONALE, interprovinciale en provinciale vluchten in te Oplinter op donderdagavond. Er is een dubbeling
HAFO HAGELAND (Diest-Tielt-Scherpenheuvel-Oplinter .. en Bunsbeek (enkel provinciale en Interprovinciale vluchten) en er is een
dubbeling met de maatschappijen Rummen-Kumtich-Oplinter-Geetbets en Bunsbeek op ALLE interprovinciale en provinciale vluchten.
Verder zijn er de klassieke dubbelingen Brabantse Unie, Provinciaal en Zonaal.
Er is enkel een STRAAL HAFO A!
NIEUW: bij de reservatie INKORVEN OP AFSPRAAK TEN LAATSTE OP WOENSDAGAVOND 20 u DIENT U OOK HET AANTAL DUIVEN TE
VERMELDEN!! Zo weet de vergezeller hoeveel manden er dienen geladen te worden en kan men hierdoor bepalen welk transportmiddel er
dient ingezet te worden.

Lidmaatschappen Brabantse Unie, HAFO HAGELAND, Sponsorgroep 3 Provincies, Petit Club : zelf door de liefhebber te regelen.
Overschrijvingen/Mutaties duiven: er is enkel coördinatie door onze maatschappij als er in de PE Vlaams Brabant hiervoor een
zitdag georganiseerd wordt.
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Reisrooster 2022

Wo

Datum :
Leerdrachten
23/mrt Fleurus (O/Y)

ZA

26/mrt

Wo

30/mrt Fleurus (O/Y)

Wedstrijden Snelheid

Kleine HAFO

Zware HAFO

MOMIGNIES (O/Y)

ZA

2/apr

MOMIGNIES (O/Y)

ZA

9/apr

MOMIGNIES (O/Y)

Wo

13/apr Fleurus (O/Y)

ZA

16/apr

MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y)

ZA

23/apr

MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y)

ZA

30/apr

MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y)

ZA

7/mei

MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y)

LORRIS (O/Y)+O+Y

ZA

14/mei

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / NANTEUIL (O/Y)

LORRIS (O/Y)+O+Y

ZA

21/mei

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y)

ORLEANS (O/Y) +O+Y

Salbris (O+Y) B.Unie
Vierzon (O+Y) Derby HAINAUT+Union Antwerpen
InterProv

DO

26/mei Fleurus (O/Y)+Jo

DO

26/mei

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y) onder
voorbehoud

Za

28/mei

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y)

LORRIS (O/Y)+O+Y

Bourges I (O+Y) Nat

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo)

LORRIS (O/Y)+O+Y

Argenton I (O+Y) Nat

Wo

1/jun Fleurus (O/Y)+Jo

ZA

4/jun

Wo

8/jun Fleurus (O/Y)+Jo

ZA

11/jun

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo)

LORRIS (O/Y)+O+Y

VIERZON (O/Y) B.Unie

ZA

18/jun

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo)

LORRIS (O/Y)+O+Y+Jo

Argenton II (O+Y) Nat

ZA

25/jun

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo)

ORLEANS (O/Y)+O+Y+ Jo

ISSOUDUN I (O+Y) Nat

ZA

2/jul

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo)

LORRIS (O/Y)+O+Y+Jo

VIERZON (O+Y) B.Unie

Wo

6/jul

ZA

9/jul

LORRIS (O/Y)+O+Y+Jo

GUERET I (O+Y) Nat

Momignies (O/Y)+Jo
MOMIGNIES (O/Y+Jo) / NANTEUIL (O/Y+Jo)

Wo
ZA

Datum :
Leerdrachten
13/jul
16/jul

Wedstrijden Snelheid
Momignies (O/Y)+Jo

Kleine HAFO

Zware HAFO

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo)
MOMIGNIES (O/Y+Jo)

LORRIS (O/Y)+O+Y+Jo

ORLEANS (0+Y+Jonge) B.Unie
LA SOUTERAINE (Nat)

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / NANTEUIL (O/Y+Jo)

LORRIS (O/Y)+O+Y+Jo

VIERZON (O+Y+Jo) B.Unie

WO
ZA

20/jul
23/jul

Wo

27/jul

MOMIGNIES (O/Y+Jo)

ZA

30/jul

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo)

GEEN kleine HAFO!

Bourges II (O+Y+Jo) Nat

ZA

6/aug

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo)

ORLEANS (O/Y)+O+Y+ Jo

Châteauroux II (O+Y+Jo) Nat

ZA

13/aug

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo)

LORRIS (O/Y)+O+Y+Jo

Argenton III (O/Y+Jo) Nat

ZA

20/aug

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo)

LORRIS (O/Y)+O+Y+Jo

VIERZON (O/Y)+Jo B.Unie

ZA

27/aug

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo)

LORRIS (O/Y)+O+Y+Jo

ISSOUDUN II (O/Y+Jo) Nat

ZA

3/sep

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / LAON (O/Y+Jo)

Brieres-Les-Scellées*

SALBRIS (O/Y)+Jo B.Unie

ZA

10/sep

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / LAON (O/Y+Jo)

ZA

17/sep

MOMIGNIES (O/Y+Jo) / LAON (O/Y+Jo)

ZA

24/sep

MOMIGNIES (O/Y+Jo)

ZA

1/okt

MOMIGNIES (O/Y+Jo)

ZA

8/okt

MOMIGNIES (O/Y+Jo)

ZA

15/okt

Châteauroux II (O/Y+Jo) Nat

MOMIGNIES (O/Y+Jo)
Eerste vluchten jonge duiven: leerdracht op 7 mei; Momignies op 14 mei, Soissons op 4 juni, Lorris op 18 juni; Vierzon op 23 juli
*Brieres-Les-Scellées 3 september enkel Sector 3-6 Verbond.
O/Y betekent Oude en jaarse samen in de hoofdvlucht; O+Y betekent Oude en jaarse apart in de hoofdvlucht; O/Y+O+Y betekent oude en jaarse samen en een dubbeling oude
en jaarse apart (Petit Club) Jo betekent Jonge; B.Unie zijn vluchten ingericht door de Brabantse Unie; Nat betekent Nationale Vlucht.
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