1 Voorwoord voorzitter
Toen zei de wereld :”Fuck you”. Eigen vrijheid eerst…
De tijd op zich is een beetje vreemd geworden. Verwaterde toestanden en betogingen met
als hoogtepunt de “Vrijheidskonvooien”, zonder eisenpakket, als uiting tegen het
coronabeleid van de overheid, met deelnemers die het vooral beu zijn en het niet eens
geraken over wat men wil bereiken. Dus mensen die prat gaan op de getoonde afkeer van
noodzakelijke hiërarchie en wijsheid. Waanzinnige beelden! Voor de toekomstige generaties
mag geen enkel scenario begraven worden. Daarom dit speciale voorwoord voor ons
programmaboekje van Verbroedering Obrafo Tienen.
Het was 7 maart 2020 toen de eerste besmettingen in ons land werden vastgesteld en in
Leuvense scholen positieve testen werden verzameld. De regering van Mevrouw Wilmes trof
zware maatregelen om de verspreiding in te dijken. Vandaag, na 707 dagen, is de knaldrang
heel groot en wordt er reikhalzend uitgekeken naar de massale opkomst in de dancings en
nachtclubs. “Hoe een dubbeltje rollen kan” zegt het Vlaamse spreekwoord. Versoepelingen
alom.
Voor Verbroedering Obrafo zijn deze versoepelingen van die talloze beperkingen uit het
verleden meer dan welkom. Vanaf het eerste ogenblik had Verbroedering in alle ernst gezorgd
voor de veiligheid en de gezondheid van onze leden. Vooral zij die gebruik maakten van ons
café en de inkorfruimten.
Ter controle van de luchtkwaliteit en de nodige luchtverversing waren eveneens voldoende
meettoestellen aangebracht. Verplichte controles van cafébezoekers werden de must.
Openstaande bureelvensters en deuren maakten van de noodzaak een deugddoende
aanvulling.
Op de keper beschouwd, Verbroedering heeft niet het gemakkelijkste jaar achter de rug. Maar
daarom zijn de vrijwillige helpers niet minder gemotiveerd en staan paraat voor de aanpak
van het aanstaande duivenseizoen 2022 met zijn vernieuwende vluchtkalender en
inkorvingsmodaliteiten.
U zal al opgemerkt hebben en mogelijk kennis genomen hebben van de frisse look van de
website. Er wordt al gretig uitgekeken naar de aanvullende inspirerende rubrieken met
interviews en artikelen die tot nadenken stemmen en tot verbeterende acties aanzetten.
Het verenigingsbestuur van Verbroedering Obrafo heeft ondertussen niet stil gezeten en de
accommodaties grondig aangepakt voor verdere en betere ondersteuning van de
groepsdynamiek. De geslaagde verkiezingen hebben ondertussen het bewijs geleverd: de
aangesloten hoklijstleden hebben getoond, overtuigd te zijn van de vertrouwde kwaliteit van
de onderlinge respectvolle groepswerking. Vriendschappelijke gedragscodes aan top. Immers,
willen of niet, na deze coronacrisis zal een nieuw tijdperk aantreden.
Onze geëngageerde leuze van Verbroedering Obrafo blijft nog steeds: “Van en Voor iedere
liefhebber”. Alhoewel de lijntjes erg kort zullen moeten gehouden worden, gezien er nieuwe
sportreglementen opdoemen die toepassingen vereisen.

2

Hoogleraren, experten en psychologen, verzameld in comités, bevestigen en benadrukken het
met sterke pleidooien voor meer solidariteit en engagement na die veeleisende coronatijden:
er moeten warme varianten groeien uit zeer concrete kleine acties van geëngageerden, die
sociaal behulpzaam zijn waar de nood het hoogst is. Ik herhaal: de tijd is een beetje vreemd
geworden en vraagt om begripvolle aanpassingen.
Het beperken of negeren van de fysieke contacten kon nooit worden gecompenseerd door
digitale communicatiemiddelen. Skypen en virtuele momenten uitbouwen zijn zeker zinvol.
Maar volgens psychologen zijn het lapmiddeltjes. Veel mensen zijn het ondertussen beu.
Tijdens de eerste contacten of fysieke rustpauzes ontstaan immers boeiende gesprekken of
vernieuwende bedenkingen, die ongetwijfeld uitmonden in extra motivatie, aanpak en
werklust en verse ideeën. Zij maken het platform uit dat leidt tot vriendschappelijke
medewerking. En dan samen genieten van een heerlijk kopje koffie uit onze nieuwe
volautomatische koffiemachine. Een heerlijk gekoeld drankje van het vat bovenop, hoort bij
het echte leven en brengt vrienden ongewild in vrede en vreugde samen. Boeiende inzichten
en nieuwe bedenkingen worden onmisbare gespreksresultaten die het zelfvertrouwen met
een sterke boost vergroten en samen de hobby veerkrachtig aanpakken.
Verbroedering Obrafo en haar schatbewaarder vinden het belangrijk om onze sportieve leden
in de watten te leggen. Lees verder in de brochure het mooie aanbod dat we voor jou in petto
hebben.
Ra, ra, raad eens??? Er wordt niet met bloemen gestrooid, maar wél met kostbare euro's op
uw individuele rekening onder nr.BE37 1431 1488 9228 te bezoeken via www.anOns.be. Dit
alles voor jullie trouw hoklijstlidmaatschap. Het punctuele gebruik en beheer van deze
rekening, én door uzelf én door de verantwoordelijken van Verbroedering is een ontzettend
motiverend en overzichtelijk gebeuren. Meteen het kloppend hart van ons actief duivenspel.
Het actief vrijwilligersengagement heeft een andere invulling gekregen. Maak er een zaak van
eer van en zorg steeds voor een positief en batig saldo op UW rekening. Er zijn noeste werkers
die U hiervoor zeer dankbaar zullen zijn. Wij rekenen op jouw goodwill.
Aan iedereen een begeesterend en succesvol duivenseizoen in 2022. Namens het bestuur en
de vrijwilligersgroepen van elke discipline.
Guido Hendrickx
Voorzitter
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2 Algemene info
Bestuur 2022
 Voorzitter: Guido Hendrickx
 Secretaris: Freddy Drijvers – gedelegeerd bestuurder
 Schatbewaarder: Eric Herbots – gedelegeerd bestuurder
 Administratie en communicatie KBDB: Freddy Drijvers
 Verantwoordelijke snelheid: Eddy Boon
 Verantwoordelijke halve fond en zware halve fond: Eric Herbots
 Verantwoordelijke fond en zware fond: Eric Herbots
 Website en publiciteit: Michel De Meuter en Bart Nies
 Helpers bestuur: Els Gilis, Willy Matheus en Jos Veulemans
 Uitslag en poulebrieven: Chris Huon en Michel De Meuter
VZW Verbroedering
 Voorzitter: Guido Hendrickx
 Secretaris: Els Gilis
 Leden: Willy Matheus, Jos Veulemans en Eddy Boon
Een talrijke groep van helpende handen staan klaar om u te ontvangen tijdens het seizoen
2022.

3 Richtlijnen
3.1 Inkorvingen
1 Leervluchten:
 Fleurus en Momignies, telkens op dinsdag van 19u00 – 20u00.
 Indien slecht weer en afgelasting van de vlucht, zullen we dit direct melden via onze
website.
2 Snelheid:
 Momignies op vrijdag van 19u00 – 21u00.
 Vluchten uit Frankrijk op vrijdag van 19u00 – 21u00.
 Oude duiven en jaarduiven vliegen samen + dubbeling voor jaarduiven.
 Vanaf september vliegen alle duiven samen.
3 Halve fond (Interprovinciaal):
 Samenspel met Waals-Brabant, Namen en Henegouwen.
 Lorris en Orléans op donderdag van 19u00 tot 21u00.
 Oude, jaarduiven en jongen vliegen in hun eigen categorie + dubbeling O + Y.
 Vlucht in september: Brières alleen met Obrafo-lokalen, sector 3 Vlaams-Brabant.
4 Zware halve fond:
 Nationale vluchten: - Op donderdag van 19u00 tot 21u00.
- Aantal duiven online doorgeven de dag voordien.
 Provinciale vluchten: - Op donderdag van 19u00 tot 21u00.
- Aantal duiven online doorgeven de dag voordien.
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5 Fond:
 Op woensdag van 19u00 tot 21u00.
 Aantal duiven online doorgeven de dag voordien.
6 Grote fond:
 Op maandag van 19u00 tot 21u00.
 Aantal duiven online doorgeven de dag voordien.
 OPGELET: Liefhebbers die buiten de stralen vallen, worden onvermijdelijk uit de uitslag
genomen. Bij twijfels vraag in het lokaal voor je inkorft.
 Op de nationale vluchten is het vanaf 2022 verplicht om het aantal duiven te
communiceren de dag vóór de inkorving!

3.2 PAS-systeem
Vanaf dit seizoen (mei 2022) zal ons lokaal gebruik maken van het systeem Bricon: PAS Club.
Zie info op onze website: www.obrafo.be.

3.3 Portduiven
 Enkel toegestaan op snelheid, met portduivenformulier en bewijs van Paramyxo-inenting.
 Portkosten:
Fleurus
Momignies
Soissons
Halve fond (Lorris, Orléans en Brieres)
Provinciale, nationale en internationale wedvluchten

€0,60
€0,75
€0,90
€1,40
Volgens de inrichters

 Bij uitstel van lossing, extra overnachting(en) of vermindering van het aantal duiven in de
korven, zullen de extra kosten (van de transportfirma) van €0,15 aangerekend worden aan de
liefhebbers.
 Wanneer er NIET gelost wordt, zullen de duiven ALTIJD naar het lokaal teruggebracht
worden, dit zal €0,15 extra kosten.

3.4 Transport
 Leervluchten en snelheidsvluchten: Bauwens.
 Halve fond: Bauwens.
 Zware halve fond, fond en grote fond: transport wordt bepaald door de inrichter.
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3.5 Lossing informatie
 Raadpleeg de website: www.kbdb.be  Rubriek ‘Lossingsinfo’.
 Telefonisch: 02 / 896 54 54
 Lossingen:
Fleurus, Momignies:
Leervluchten
 op woensdag
 raadpleeg www.duivenspel.be (Bauwens)
Momignies:
 lossing vanaf 8u00 met sector 3
 sector 2 lost 10 minuten later
Snelheid
Frankrijk:
 lossing vanaf 7u30 met sector 3
 sector 2 lost 10 minuten later
 interprovinciale lossing
Halve fond
 Transport door Bauwens
Zware halve fond, fond en grote
Volgens de inrichters van de vluchten.
fond

3.6 Wedstrijdverloop en aanmeldingen
 Voor ALLE vluchten kan u het verloop van de vluchten volgen via www.anOns.be.
 Aanmeldingen:
- Voor de provinciale, nationale en internationale vluchten krijgen de duiven geen
gummi meer.
- De liefhebbers zijn VERPLICHT om alle duiven aan te melden via www.anOns.be of
telefonisch op het nummer: 0472 / 07 04 11 (reserve nummer : 0470 / 74 67 65)
 Meldingstijden:
- De eerst toegekomen duif van iedere categorie binnen de 10 minuten , de tweede
binnen de 15 minuten en alle andere binnen de 30 minuten.
- Liefhebbers die geen computer hebben kunnen alle duiven telefonisch aanmelden.
 OPGELET: de KBDB schrapt uw duif van de uitslag indien ze niet aangemeld werd of ze
wordt later geplaatst indien deze te laat werd aangemeld!

3.7 Klokken
 Klokken moeten elk weekend op zaterdag worden binnengebracht.
 Telkens van 19u00 tot 21u00.

3.8 Uitslagen
 Alle uitslagen (straal A en B, Kumtich, Obrafo, Oost, West, interprov. hafo) zullen op onze
website: www.obrafo.be gepubliceerd worden. U kan ze daar gratis downloaden.
 Digitale uitslagen zullen niet meer rechtstreeks naar de e-mailadressen doorgestuurd
worden. Indien u dit wenst kan er €0,20 (per weekend) aangerekend worden.
 Voor uitslagen op papier zal €1,00 aangerekend worden, indien u deze zelf afhaalt in het
lokaal. Verzending met de post kost €2,00 extra.
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 Klachten over de uitslag kunnen tot en met woensdagavond ingediend worden.
- Via e-mail: uitslagverbroedering@gmail.com.
- Of telefonisch: 0478 / 72 25 94 (Michel De Meuter) - 0473 / 92 20 38 (Chris Huon)

3.9 Rekening van de liefhebber
 U kan uw eigen rekening bekijken via www.anOns.be.
 Hiervoor moet u zich eerst ‘registreren’ en lokaal ‘Obrafo Kumtich’ aanklikken. Daarna kan
u inloggen via uw KBDB-lidnummer en een eigen paswoord.
 U kan uw saldo raadplegen door eerst op ‘Club’ te klikken, daarna op ‘Kas raadplegen’.

 Elke week zal deze rekening tijdig aangepast en opgevolgd worden door ons bestuur. Er zal
telkens ook een kopie van uw rekening ter beschikking zijn in het lokaal.
 BELANGRIJK: vul het formulier op de laatste pagina in en bezorg het in ons lokaal aan één
van de bestuursleden!
3.10 Chipringen
 Het koppelen van de chipringen is gratis voor onze hoklijst-leden.
 NIET hoklijst-leden betalen hiervoor €15.
 Een defecte chipring zal tot het einde van het seizoen in ons lokaal blijven.

3.11 Mutaties
 Zorg ervoor dat al uw duiven gemuteerd zijn op uw eigen hok.
 Niet-gemuteerde duiven worden op de nationale vluchten geschrapt door de KBDB.

4 Regels om te volgen
4.1 Covid-19 protocol
 Vanaf 7 maart 2022 is het code geel op de Covid-barometer (beslissing van het
overlegcomité): dus geen mondmaskers meer, geen CST (Covid Safe Ticket), enz… .
 Maar… voor de inkorvingen, het binnenbrengen van klokken en het betreden van het café,
zullen het Covid-19 Protocol van de KBDB en dat van de overheid steeds van toepassing
blijven.
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4.2 Paramyxo
 ALLE duiven op uw hok moeten ingeënt zijn. Het bewijs hiervan moet bewaard worden
(controle van de KBDB).
 Voor elke duif die in het lokaal voor het eerst wordt ingekorfd (ook leervluchten), moet er
een bewijs van inenting-Paramyxo ingediend worden.
 Denk eraan: nieuwe duiven = nieuw bewijs.
 Opgelet: ook voor portduiven is er een verplicht bewijs nodig.

5 Poulebrieven – stralen – dubbelingen
 De stralen worden uitgerekend vanaf het lokaal: basispunt = 504913,1 / 045313,8
Snelheid: hoofdwedstrijd is ‘Straal A’ (14km straal)
Verplichte poulebrief Straal A
Straal B (7km van basispunt)
 Obrafo (Oost + West)
 Obrafo Oost
Vrije dubbelingen/
 Obrafo West
poulebrieven

 Samenspel met lokalen : Bost,
Kapellen, Rummen en Overhespen.
 Deelnemingszone is de samenvoeging
van de goedgekeurde deelnemingszone
van de 5 lokalen.
 Zone oost en west zijn bepaald door de
ligging van het hok.

Halve fond: hoofdwedstrijd is ‘Interprovinciaal’ (20km straal)
Verplichte
 Interprovinciaal
poulebrieven
 Kumtich
 Straal B (7km van basispunt)
 Straal A (14km van basispunt) 6-verbond: Verbroedering, Rummen,
 S3 – 6-verbond halve fond
Overhespen, Landen, Geetbets en Oplinter.
 Samenspel met lokalen : Rummen,
 Obrafo (Oost + West)
Vrije dubbelingen/
Geetbets, Landen en Overhespen.
 Obrafo Oost
poulebrieven
 Deelnemingszone is de samenvoeging
 Obrafo West
van de goedgekeurde deelnemingszone
van de 5 lokalen.
 Zone oost en west zijn bepaald door de
ligging van het hok.

Zware halve fond (niet nationaal of interprovinciaal): hoofdwedstrijd is ‘BU’ (1x Derby Hainaut)
(20km straal)
Verplichte
 Brabantse Unie
poulebrieven
 Kumtich
 Straal B (7km van basispunt)
 Straal A (14km van basispunt)
 S3 – 5-verbond zware halve 5 verbond: Verbroedering, Rummen,
Vrije dubbelingen/
fond
Geetbets, Oplinter en Bunsbeek.
poulebrieven
 Samenspel met lokalen : Rummen en
 Obrafo (Oost + West)
Geetbets.
 Obrafo Oost
 Deelnemingszone is de samenvoeging
 Obrafo West
van de goedgekeurde deelnemingszone
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van de 3 lokalen.
 Zone oost en west zijn bepaald door de
ligging van het hok.

Zware halve fond: hoofdwedstrijd is ‘Nationaal’
Verplichte
 Nationaal
poulebrieven
 Kumtich
 Obrafo (Oost + West)
 Obrafo Oost
 Obrafo West

(20km straal)

Vrije dubbelingen/
poulebrieven

 Samenspel met lokalen : Rummen en
Ramillies-Perwez.
 Deelnemingszone is de samenvoeging van
de goedgekeurde deelnemingszone van de
3 lokalen.
 Zone oost en west zijn bepaald door de
ligging van het hok.

 Brabantse Unie
 Provinciaal (poulebrief nationaal)
 Zone (poulebrief nationaal)
Fond – Nationale vluchten: hoofdwedstrijd is ‘Nationaal’ (21km straal)
Verplichte
 Nationaal
poulebrieven
 Kumtich
 Samenspel met lokaal Ramillies-Perwez.
 Obrafo (Oost + West)
 Deelnemingszone is de samenvoeging
 Obrafo Oost
van de goedgekeurde deelnemingszone
 Obrafo West
van de 2 lokalen.
 Zone oost en west zijn bepaald door de
ligging van het hok.

Vrije dubbelingen/
poulebrieven

 Brabantse Unie
 Provinciaal (poulebrief nationaal)
 Zone (poulebrief nationaal)
Grote fond – Internationale vluchten: hoofdwedstrijd is ‘Internationaal’ (25km straal)
 Internationaal
Verplichte
 Nationaal
poulebrieven
 Kumtich
 Samenspel met lokaal Ramillies-Perwez.
 Obrafo (Oost + West)
 Deelnemingszone is de samenvoeging
 Obrafo Oost
van de goedgekeurde deelnemingszone
 Obrafo West
van deze 2 lokalen.
 Zone oost en west zijn bepaald door de
ligging van het hok.

Vrije dubbelingen/
poulebrieven
 Brabantse Unie
 Provinciaal (poulebrief nationaal)
 Zone (poulebrief nationaal)

 Derby Hainaut: deze organisatie heeft ons op de hoogte gebracht dat er dit seizoen GEEN

mogelijkheid meer is om een poulebrief in te vullen voor dubbeling.
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 Voor de ‘Nationale vluchten’ is het VERPLICHT om het aantal duiven door te geven!
 Voor liefhebbers ZONDER internet:
- telefonisch via 0496 / 42 81 87
- email: freddy.drijvers@gmail.com
 Voor liefhebbers MET internet:
- via de website: www.obrafo.be
 Er zal tijdig een link/knop geplaatst worden. Zo kan u het aantal
duiven tijdig doorgeven die aan de verschillende nationale vluchten
zullen deelnemen.

Zware halve fond
Fond
Grote fond

Doorgeven van het aantal
duiven:
Woensdag tot 20u00
Dinsdag tot 20u00
Zondag tot 20u00

Inkorving:
Donderdag van 19u00 tot 21u00
Woensdag van 19u00 tot 21u00
Maandag van 19u00 tot 21u00

10

11

12

7 Kampioenschappen
7.1 Werking van de kampioenschappen en asduiven
 Alle liefhebbers en duiven worden opgenomen in de kampioenschappen voor de uitslagen
die in de periodes vallen.
 Er worden voor alle categorieën en dubbelingen rangschikkingen gemaakt van de liefhebbers
en duiven die mogen deelnemen aan het desbetreffende kampioenschap.
 Na het seizoen worden er punten toegekend aan de 10 eerste duiven van elke rangschikking:
10 punten voor de 1ste, 9 punten voor de 2de, enz… .
 Met deze worden dan de algemene kampioenen berekend.

7.2 Deelname aan de kampioenschappen
 Hoklijst-leden kunnen gratis aan ALLE kampioenschappen deelnemen.
 Obrafo-leden (met lidkaart €15), kunnen deelnemen aan het kampioenschap met verplichte
dubbeling: Straal A en Kumtich, de kampioenschappen van Obrafo + Oost + West

7.3 Periodes van de kampioenschappen
 Zijn dezelfde als de periodes van de KBDB kampioenschappen (behalve zware hafo, vanaf
14/05/22) .
 Snelheid:

- oude duiven en jaarduiven: van 02/04/2022 tot en met het weekend van de
nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
- jonge duiven: van 14/05/2022 tot en met het weekend vóór de laatste
nationale wedvlucht.

 Kleine hafo: - oude duiven en jaarduiven: van 7/05/2022 tot en met het weekend vóór de
nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
- jonge duiven: van 11/06/2022 tot en met het derde weekend van augustus.
 Zware hafo: - oude duiven en jaarduiven: van 14/05/22 tot en met 06/08/22.
- jonge duiven: van 16/07/22 tot en met 10/09/22.
 Fond:

- oude duiven: de 9 georganiseerde vluchten
- jaarduiven: de 5 georganiseerde vluchten.

 Grote fond: - oude duiven: de 7 georganiseerde vluchten
- jaarduiven: de 2 georganiseerde vluchten.

7.4 Kampioenschap 1 + 2
 Eén punt per gespeelde prijs met de eerste of tweede getekende binnen de aangeduide
periode van de betrokken categorie.
 Enkel de prijzen op de uitslag worden in aanmerking genomen.
 Bij gelijkheid van punten, wordt het laagste van het totaal coëfficiënt eerst gerangschikt.
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7.5 Kampioenschap ‘Beste hok’
 De nummers één tot en met vijf krijgen respectievelijk 5, 4, 3, 2 en 1 punt(en).
 Enkel de prijzen van de 5 eerste getekenden op de uitslag komen in aanmerking voor
aangeduide periode en categorie.
 Bij gelijkheid van punten, wordt het laagste van het totaal coëfficiënt eerst gerangschikt.

7.6 Algemeen kampioenschap – Beste hok – 1 + 2
 Snelheid: straal B en straal A.
 Kleine hafo: straal B, straal A en Kumtich.
 Zware hafo: straal A (alleen provinciaal en interprovinciaal) en
georganiseerde vluchten).
 Fond: Kumtich
 Grote Fond: Kumtich

Kumtich (alle

7.7 Asduif
 Asduif snelheid: Straal A en B.
- oude duiven: 6 prijzen
- jaarduiven: 6 prijzen
- jonge duiven: 6 prijzen
 Asduif hafo: Straal A en B en Kumtich.
- oude duiven: 5 prijzen
- jaarduiven: 5 prijzen
- jonge duiven: 4 prijzen
 Asduif grote hafo: Straal A en B en Kumtich.
- oude duiven: 4 prijzen
- jaarduiven: 4 prijzen
- jonge duiven: 3 prijzen
 Asduif fond: straal Kumtich.
- oude duiven: 3 prijzen
- jaarduiven: 2 prijzen
 Asduif grote fond: straal Kumtich.
- oude duiven: 2 prijzen
- jaarduiven: 2 prijzen
 Een rangschikking wordt opgemaakt volgens behaalde coëfficiënt (prijs * 100/aantal duiven).
 Enkel de prijzen op de uitslag komen in aanmerking.
 De kampioenschappen en asduiven voor Obrafo worden later medegedeeld.
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8 Prijzentafel

1

Verbroedering Obrafo viert dit jaar zijn 75-jarig bestaan en dat laten we niet ongemerkt
voorbij gaan. Bij deelname aan 10 prijskampen tussen 01/04/22 en 30/08/22 (inkorving in
Kumtich), ongeacht het aantal ingezette duiven, ontvangen alle hoklijstleden 2022 (tandems
= 1 hok) een bedrag van €50 op hun duivenrekening (vanaf 15/09/22).

2 De punten van de algemene kampioenen worden samen geteld: snelheid straal A + halve
fond straal Kumtich + zware halve fond straal Kumtich + fond straal Kumtich + grote fond straal
Kumtich. De 10 hoogste aantal gerangschikt van groot naar klein.
€100 6de plaats
1ste plaats
€50
€90
7de plaats
2de plaats
€40
€80
8ste plaats
3de plaats
€30
€70
9de plaats
4de plaats
€20
5de plaats
€60
10de plaats
€10

3 De eerste 10 van volgende algemene kampioenshappen :
- Snelheid straal A: winnen elk €10.
- Halve fond straal A: winnen elk €10.
- Zware halve fond straal Kumtich: winnen elk €10.
- Fond straal Kumtich: winnen elk €10.
- Grote fond straal Kumtich: winnen elk €10.
 Voor prijzentafel ‘2’ en ‘3’ kunnen de liefhebbers hun gewonnen bedragen vanaf 15/10/22
verwachten op hun duivenrekening.

4

Bij deelname aan 10 prijskampen tussen 01/04/22 en 30/08/22 (inkorving in lokaal
Kumtich), ongeacht het aantal ingezette duiven, winnen alle hoklijstleden en Obrafo leden
een etentje, ter waarde van €25. Dit telt ook voor de Obrafo-leden die in lokaal Rummen inkorven op
de nationale vluchten.

5 Betreffende EXTRA SPONSORING 4.500 euro van seizoen 2021!
- €500 voor Momignies
- €500 voor Soissons
 Tijdens de ganse maand april 2022, zal bij eerste inkorving, ongeacht het aantal
duiven, éénmalig (voor alle liefhebbers) een bedrag van €10 gestort worden op de
duivenrekening van de liefhebber.
- €500 voor halve fond
 Tijdens de ganse maand mei 2022, zal bij eerste inkorving, ongeacht het aantal
duiven, éénmalig (voor alle liefhebbers) een bedrag van €10 gestort worden op de
duivenrekening van de liefhebber.
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- €1000 voor zware halve fond
 Tijdens de ganse maand juni 2022, zal bij eerste inkorving, ongeacht het aantal
duiven, éénmalig (voor alle liefhebbers) een bedrag van 10 € gestort worden op de
duivenrekening van de liefhebber.
- €1000 voor fond: teruggave is reeds gebeurd op de duivenrekening van de
liefhebbers.
- €1000 voor zware fond: teruggave is reeds gebeurd op de duivenrekening van de
liefhebbers.
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Licentienummer KBDB:

……………………………………………………………………………………………

Naam op licentie :
(Spelend hok)

……………………………………………………………………………………………

€15,00

Om de stortingen voor/van de liefhebbers beter te kunnen beheren, gelieve het volgende in te vullen:
Rekeningnummer:

BE………………………………………………………….

Naam rekeninghouder:

……………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer Verbroedering:

BE37 1431 1488 9228
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