
PROGRAMMABOEKJE 2023

Verbroedering Obrafo VZW
Stamnummer : 22742

Lokaal : Sint – Barbarastraat 3

3300 Tienen ( Kumtich )

Tel : 0472 / 07 04 11

E-mail : verbroedering.tienen@skynet.be

Website : www.obrafo.be

Basispunt : 504913,1 / 045313,8

rekening nr : BE37 1431 1488 9228

E-mail uitslagmaker : uitslagverbroedering@gmail.com



Voorwoord voorzitter

Dat heet dan gelukkig zijn…

Hierbij het nieuwe vluchtprogramma en de reglementen.
Maart is aangebroken.  De dagdromen over het komende vluchtseizoen worden werkelijkheid.  De

startblokken worden klaargezet.  Winstkansen behalen … daar moet je voor geboren zijn.  Of toch niet ?

Het aangeboden vluchtprogramma biedt voorzeker kansen aan voor ‘dievenpieten’ die om een inspanning

niet verlegen zijn.  Het wereldse gebeuren daarentegen blijft ons maar pijnigen met chaos-beelden als 

nooit tevoren: vernietigingen zonder voorgaande.  Momentopnames en horrorbeelden druipen van 

wanhoop en angst.  De dagelijkse ellende wordt verheven tot “nieuws”.

En toch moeten wij beginnen aan een nieuw seizoen.  De bevredigende afsluiting van ons 75jarig bestaan 

van Verbroedering en de constatatie van een gunstige aangroei van het aantal actieve leden.  

De BTW-listing en meerdere andere kerncijfers uit de boekhouding werden gretige kijkcijfers voor de 

controlediensten.  Vadertje Staat eist zijn deel.  De bekwaamste en getalenteerde zijn al een beetje bezig 

met de brainstorm i.v.m. een haalbaar beleid.  Vooral indachtig de verdragende leuze van Obrafo ‘Van 

en voor iedereen’.  Het is mooi wanneer je kan bijdragen aan een stabiele werking.  Vooral de helpende 

handen bij het inkorven kijken met tevredenheid terug naar het cijfermateriaal dat uitgekeerd werd op de 

individuele rekeningen van de liefhebbers.  

Geïnteresseerden werden verzocht om aan te sluiten bij de nieuwe mentaliteit die ziende ogen in 

Verbroedering Tienen is binnengeslopen.  Vandaar dan ook de opvallende toestroom van nieuwe 

hoklijsthouders.  Of zal het dan toch waar zijn dat de mens een geboren gelukszoeker is?

Maar toch, iedereen heeft behoefte aan wat geluk.  Dat groeit met vriendschap, privacy, respect en 

‘hobby-kameraadschap’ zienderogen.  Deze genoemde behoeften zijn waarden die een mens kunnen 

opkrikken, waarderen en delen.  Per slot van rekening is het zo: wat mensen doen en alles wat ze zeggen, 

draait om het vervullen van hun behoeften.  Hun persoonlijke strategieën trachten ze alzo uitwerking te 

geven.

Dat leidt dan weer tot waardering dat bijwijlen ongevraagd uitgesproken wordt.  In dat geval werden

bestuursleden, helpers, inkorvers en sponsors van uit het hart in kennis gesteld van het bekomen geluk 

en het menselijk genieten en zorgzaam beleven. Dan hang acceptatie en inzicht, begrip en ondersteuning 

in de lucht en kan iedereen orde en perspectieven opsnuiven.  Anderen gelukkige momenten bezorgen,

maakt je zelf ook gelukkig.  

Het bestuur is dan ook uitermate dankbaar.  Van harte bedankt iedereen, die de handen uit de mouwen 

kunnen opnemen.

En dat heet dan gelukkig zijn.

Heel veel plezier in het nieuwe seizoen en veel prijzen!

Uw voorzitter
Guido Hendrickx



Algemeen info / richtlijnen

Bestuur 2023
Voorzitter : Guido Hendrickx
Secretaris : Freddy Drijvers - gedelegeerd bestuur

Schatbewaarder : Eric Herbots - gedelegeerd bestuur

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 Mathues en Jos Veulemans

Uitslag en poulebrieven : Chris Huon en Michel De Meuter

Een talrijke groep van helpende handen staat klaar om u te ontvangen tijdens het seizoen 2023.

Inkorvingen
Leervluchten : Fleurus en Momignies, telkens op dinsdag van 19u00 – 20u00.

Indien slecht weer en afgelasting van de vlucht zullen we dit meteen melden via onze 

website.

Snelheid : Momignies op vrijdag van 19u00 – 21u00.
Frankrijk vluchten op vrijdag van 19u00 – 21u00.

oude en jaarse vliegen samen + dubbeling voor jaarse

Vanaf 2de week van september vliegen op snelheid, alle duiven samen.

Halve-fond : Interprovinciaal
Samenspel met Waals-Brabant, Namen en Henegouwen

Lorris & Orléans op donderdag van 19u00 tot 21u00.
Oude, jaarse en jonge vliegen in hun eigen categorie + dubbeling  O + Y

Vlucht in september : Sermaises alleen met Obrafo-lokalen en  sector 3 6verbond 
Sermaises op donderdag van 19u00 tot 21u00.

Zware halve-fond : nationale vluchten : op donderdag van 19u00 tot 21u00

aantal duiven online doorgeven dag voordien.

provinciale vluchten : op donderdag van 19u00 tot 21u00

Fond : op woensdag van 19u30 tot 21u00 aantal duiven online doorgeven dag voordien.

Grote fond : op maandag van 19u30 tot 21u00 aantal duiven online doorgeven dag voordien.

Opgelet Sint-Vincent op dinsdag van 19u30 tot 21u00.

OPGELET Liefhebbers die uit de stralen vallen worden onvermijdelijk uit de

uitslag genomen. Bij twijfel vraag in het lokaal voor je inkorft.

OP DE NATIONALE VLUCHTEN IS VANAF 2023 VERPLICHT OM HET AANTAL DUIVEN 
DOOR TE GEVEN via KBDB-Admin (dag voor inkorving).

PAS systeem Ook dit seizoen zal ons lokaal gebruik maken van het

systeem van Bricon; PAS Club. Zie info op onze website.

Eddy Boon

VZW Verbroedering
Guido Hendrickx

Els Gilis

Willy Mathues

Jos Veulemans



Portduiven
Enkel toegelaten op snelheid, met portduivenformulier en bewijs van Paramyxo-inenting.

Portkosten :
Opleervluchten : 0,70 €

MOMIGNIES : 0,80 €

Grote Snelheid : 0,95 € 

HALVE FOND ( LORRIS, ORLEANS & SERMAISE ) : 1,50 €

Provinciale, nationale en internationale wedvluchten, volgens de inrichters.

Bij uitstel van lossing, extra overnachting(en) of vermindering van aantal in de korven,

zal de meerkost (van transportfirma) 0,15€ aangerekend worden aan de liefhebbers. Wanneer 

er NIET gelost is zullen de duiven ALTIJD naar het lokaal teruggebracht worden, met meerkost 

van 0,15€.

Transport
Leervluchten en snelheidsvluchten = BAUWENS

Kleine halve-fond = BAUWENS

Zware halve-fond, fond en grote fond : wordt het transport bepaald door de inrichter.

Lossing informatie
Raadpleeg de website van KBDB :  kbdb.be onder de rubriek “Lossingsinfo”

Of telefonisch op het nummer 02/896.54.54

Lossingen
Leervluchten : Fleurus, Momignies : op woensdag, raadpleeg www.duivenspel.be (Bauwens) 
Snelheid : Momignies lossing vanaf 8uur met Sector 3 (sector 2, 10 min. Later)

Snelheid : Frankrijk lossing vanaf 7uur30 met Sector 3 (sector 2, 10 min. Later)

Kleine halve fond : interprovinciale lossing – Transport Bauwens

Zware hafo, fond en grote fond : volgens de inrichters van de vluchten.

Concours verloop
Voor ALLE vluchten kan u het verloop van de vluchten opvolgen via 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 AnONS.

Of via telefoon 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 min en alle andere binnen de 30 min.

Liefhebbers die geen computer hebben, kunnen telefonisch aanmelden (alle duiven). 
Liefhebbers houd hier rekening mee: de KBDB schrapt uw duif van de uitslag

indien u ze niet aanmeldt of plaatst die later indien deze te laat is aangemeld.



Klokken :

BINNENBRENGEN ELK WEEKEND, OP ZATERDAG, OP HETZELFDE TIJDSTIP VAN

19u00 TOT 21u00.

Uitslagen :
Alle uitslagen (stralen A, B, Kumtich, Obrafo, interprov, Hafo) zullen op onze website

(www.obrafo.be) gepubliceerd worden, u kan ze daar gratis downloaden.

Opgelet! Straal B zal opnieuw 6 km straal zijn.

Geen uitslagen Oost en West meer, enkel Obrafo.

Voor uitslagen op papier zal 1,00 € aangerekend worden (afhalen in lokaal); met de post 2,00 €.

Klachten over de uitslag tot uiterlijk woensdagavond via e-mail

uitslagverbroedering@gmail.com

OF 0478 / 72 25 94 Michel De Meuter OF 0473 / 92 20 38 Chris Huon

Rekening liefhebber 
U kan uw eigen rekening bekijken via www.anons.be. Inloggen mogelijk via KBDB Lidnummer en paswoord 
Hierop dient u te registreren en 'lokaal Obrafo Kumtich' aan te klikken.

Daarna klikken 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.
VUL HET FORMULIER (laatste blad van boekje) EN BEZORG HET AAN ONS LOKAAL OF BESTUURSLEDEN.

Regels om op te volgen

Covid protocol :

Het COVID PROTOCOL van de KBDB en de OVERHEID blijven van toepassing.

Paramyxo
ALLE duiven dienen ingeënt te worden op uw hok en bewijs moet bewaard worden, ter controle van KBDB.

Voor elke duif die in het lokaal wordt ingekorfd, voor het eerst in het seizoen (ook leervluchten), 

moet er een bewijs van inenting-Paramyxo ingediend worden. Denk eraan nieuwe duiven = nieuw bewijs. 
Opgelet, ook voor portduiven is er verplicht een bewijs nodig.

Chipringen
Koppelen chipringen gratis voor onze hoklijst leden.
NIET hoklijst leden : 15 €

Een defecte chipring zal tot einde seizoen in ons lokaal blijven.

Mutatie
Zorg ervoor dat al uw duiven gemuteerd zijn op uw eigen hok.
Denk eraan, niet gemuteerde duiven worden vanaf de snelheid eruit gehaald door de KBDB.



Poulebrieven / stralen / dubbelingen
De stralen worden uitgerekend vanaf het lokaal :
basispunt : 504913,1 / 045313,8

Om het iederéén gemakkelijker te maken bij het kiezen van lokale dubbelingen, 
heeft het Bestuur één en dezelfde poelbrief gemaakt voor stralen A, B en Kumtich. 
Enkel aankruisen welke straal u kiest en poellen indien gewenst.
Zie nieuwe poelbrief verder in dit vluchtkalender.

Snelheid : hoofdconcours is Straal A : 14 km straal : poelbrief verplicht straal A

Mogelijke dubbelingen/poelbrieven

- straal B : 6 km straal van basispunt

- Obrafo

Halve fond : hoofdconcours is Interprovinciaal : 

poelbrief verplicht : Interprovinciaal + Kumtich : 20 km straal

Mogelijke dubbelingen/poelbrieven

- straal B : 6 km straal van basispunt

- straal A : 14 km straal van basispunt

- Sector 3 - 6verbond halve fond :   Verbroedering, Rummen, Overhespen, Geetbets

en Oplinter

- Obrafo

Zware halve fond - niet nationale of interprovinciale : hoofdconcours BU ( 1 X Derby Hainaut ) :

poelbrief verplicht : BU + Kumtich : 20 km straal 

Mogelijke dubbelingen/poelbrieven

- straal B : 6 km straal van basispunt

- straal A : 14 km straal van basispunt

- S3 - 5verbond zware halve fond : Verbroedering, Rummen, Geetbets, Oplinter en Bunsbeek.

- Obrafo

Zware halve fond - Nationale vluchten : hoofdconcours nationaal :

poelbrief verplicht : nationaal + Kumtich : 20 km straal

Mogelijke dubbelingen/poelbrieven

- Obrafo

- BU

- Provinciaal (poelbrief nationaal)

- Zone (poelbrief nationaal)

Samenspel met lokalen : Bost, Rummen en Overhespen. 

Deelnemingzone is de samenvoeging van de goedgekeurde 

deelnemingzone van de 4 lokalen.

Samenspel met lokalen : Bost, Rummen en Overhespen. 

Deelnemingzone is de samenvoeging van de goedgekeurde 

deelnemingzone van de 4 lokalen.

Samenspel met lokalen : Rummen en Geetbets. 

Deelnemingzone is de samenvoeging van de goedgekeurde 

deelnemingzone van de 3 lokalen.+ enkel 1 vlucht : 

20/05/23 Ramillies-Perwez

Samenspel met lokalen : Rummen en Ramillies-Perwez. 

Deelnemingzone is de samenvoeging van de goedgekeurde 

deelnemingzone van de 3 lokalen.



Fond - Nationale vluchten : hoofdconcours nationaal :

poelbrief verplicht : nationaal + Kumtich : 21 km straal

Mogelijke dubbelingen/poelbrieven

- Obrafo

- BU

- Provinciaal (poelbrief nationaal)

- Zone (poelbrief nationaal)

Grote fond - Internationale vluchten : hoofdconcours internationaal :

poelbrief verplicht : internationaal + nationaal + Kumtich : 25 km straal

Mogelijke dubbelingen/poelbrieven

- Obrafo

- BU

- Provinciaal (poelbrief nationaal)

- Zone (poelbrief nationaal)

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

mogelijkheid meer is om een poelbrief in te vullen voor dubbeling.

OP DE NATIONALE VLUCHTEN IS HET VANAF 2023 VERPLICHT OM HET AANTAL 

DUIVEN DOOR TE GEVEN via KBDB-Admin (dag voor inkorving).

Voor liefhebbers ZONDER internet

Tel. : 0496 / 42 81 87 of E-mail : freddy.drijvers@gmail.com

Doorgeven van aantal duiven Inkorving

Zware hafo : Woensdag tot 20 uur Donderdag van 19 tot 21 uur

Fond : Dinsdag tot 20 uur Woensdag van 19:30 tot 21 uur

Grote fond : Zondag tot 20 uur Maandag van 19:30 tot 21 uur

Samenspel met lokalen : Ramillies-Perwez. 

Deelnemingzone is de samenvoeging van de goedgekeurde 

deelnemingzone van de 2 lokalen.

Samenspel met lokalen : Ramillies-Perwez. 

Deelnemingzone is de samenvoeging van de goedgekeurde 

deelnemingzone van de 2 lokalen.



VERBROEDERING TIENEN (22742) - VLUCHTKALENDER 2023
leervluchten : inkorven op dinsdag van 19u00 tot 20u00

lossing :

24/05/2023 Fleurus 31/05/2023 Fleurus 14/06/2023 Fleurus

21/06/2023 Fleurus 28/06/2023 Fleurus

Kleine Halve Fond Fond Grote Fond

kleine snelheid grote snelheid Interprovinciaal Nationaal Internationaal

25/03/2023 Momignies

1/04/2023 Momignies

8/04/2023 Momignies Soissons

15/04/2023 Momignies Soissons

22/04/2023 Momignies Soissons

29/04/2023 Momignies Soissons

6/05/2023 Momignies Nanteuil Lorris

13/05/2023 Momignies Soissons Lorris Blois BU

20/05/2023 Momignies * Soissons Orléans Vierzon DH * = start jonge

27/05/2023 Momignies Soissons Lorris Bourges nat

3/06/2023 Momignies Soissons * Lorris Blois BU Limoges * = start jonge

10/06/2023 Momignies Soissons Lorris Argenton nat Valence

17/06/2023 Momignies Soissons Orléans Vierzon BU Cahors

23/06/2023 Pau

24/06/2023 Momignies Soissons Lorris   (start jonge) Argenton nat Montélimar

30/06/2023 Agen   ( O & Y )

1/07/2023 Momignies Soissons Lorris Blois BU Limoges   ( O & Y )

7/07/2023 Barcelona

8/07/2023 Momignies Nanteuil Lorris La Souterraine nat Bergerac 

15/07/2023 Momignies Soissons Lorris Orléans    (jonge) BU Aurillac    ( O & Y ) St.-Vincent (zaterdag)

21/07/2023 Marseille

22/07/2023 Momignies Nanteuil Lorris Chateauroux nat Libourne   ( O & Y )

28/07/2023 Narbonne    ( O & Y)

29/07/2023 Momignies Nanteuil Bourges nat Souillac     ( O & Y )

4/08/2023 Perpignan

5/08/2023 Momignies Soissons Orléans Tulle   ( O & Y )

12/08/2023 Momignies Soissons Lorris Argenton ** nat

22/03/2023 Fleurus 29/03/2023 Fleurus 12/04/2023 Fleurus

26/04/2023 Fleurus 10/05/2023 Fleurus 17/05/2023 Fleurus

Zware Halve FondSnelheid



Kleine Halve Fond Fond Grote Fond
kleine snelheid grote snelheid Interprovinciaal Nationaal Internationaal

19/08/2023 Momignies Soissons Lorris Blois ** BU

26/08/2023 Momignies Soissons Lorris Vierzon ** nat

2/09/2023 Momignies Laon Sermaises * Blois ** BU

9/09/2023 Momignies Laon Chateauroux ** nat

16/09/2023 Momignies Laon

23/09/2023 Momignies

30/09/2023 Momignies

7/10/2023 Momignies

14/10/2023 Momignies

21/10/2023 Momignies

28/10/2023 Momignies

op donderdag op woensdag op maandag

ts 19u00 en 21u00 ts 19u30 en 21u00 ts 19u30 en 20u00

* S2 & S3 samen gelost

** oude en jaarse samen

Voor de nationale vluchten, vergeet niet het aantal duiven te 

communiceren de dag voordien via KBDB-Admin.

 Inkorving  Inkorving  Inkorving

op vrijdag 

tussen 19u00 en 21u00

op donderdag

ts 19u00 en 21u00

Snelheid Zware Halve Fond



Kampioenschappen
Werking van de kampioenschappen & 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 de desbetreffende kampioenschappen.
Na het seizoen, worden er punten toegediend aan de 10 eersten van elke rangschikking, 10 punten 
voor de 1ste, 9 punten voor de 2de, enz…, 1 punt voor de 10de. Met deze worden dan de algemene 
kampioenen berekend.

Deelname aan kampioenschappen
Hoklijstleden kunnen gratis aan ALLE kampioenschappen deelnemen (bezit van een lidkaart van 
Verbroedering, seizoen 2023).

Periodes van de kampioenschappen
Zijn dezelfde als de periodes van de KBDB kampioenschappen (behalve zware hafo, vanaf 13/05/23) .

Snelheid : oude en jaarse : van 01/04/2023 tot en met het weekend van de nationale 
wedvlucht vanuit Bourges II.

jonge : van 20/05/2022 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
Kleine hafo : oude en jaarse : van 6/05/2023 tot en met het weekend vóór de nationale

wedvlucht vanuit Bourges II.
jonge : van 24/06/2023 tot en met het derde weekend van augustus.

Zware hafo ….. : oude en jaarse : van 13/05/23  t/m 05/08/23, jonge : van 15/07/23 t/m 9/09/23
Fond : oude : de 10 georganiseerde vluchten; jaarse : de 5 georganiseerde vluchten.
Grote fond : oude : de 7 georganiseerde vluchten; jaarse : de 2 georganiseerde vluchten.
OF VOLGENS AANPASSINGEN VAN DE KBDB

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.

Kampioenschap BH (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.

Algemeen Kampioen - BH + 1&2 
Snelheid, voor straal B en voor straal A.
Kleine hafo, voor straal B, voor straal A en Kumtich.
Zware hafo, voor straal A (alleen prov en interprov) en voor Kumtich (alle georganiseerde vluchten). 
Fond, voor Kumtich
Grote Fond, voor Kumtich

Asduif
Asduif snelheid oude : 6 prijzen; jaarse : 6 prijzen; jonge : 6 prijzen. Voor stralen A en B.
Asduif Hafo oude : 5 prijzen, jaarse : 5 prijzen; jonge : 4 prijzen. Voor stralen A en B en Kumtich. 
Asduif Grote Hafo oude : 4 prijzen; jaarse : 4 prijzen; jonge : 3 prijzen. Voor straal A en Kumtich. 
Asduif fond oude : 3 prijzen; jaarse : 2 prijzen. Voor straal Kumtich.
Asduif grote fond oude : 2 prijzen; jaarse : 2 prijzen. Voor straal Kumtich.
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 meegedeeld.

Prijzentafel

1) Bij deelname aan 10 prijskampen tussen 01/04/23 en 30/08/23 (inkorving in Kumtich), 
ongeacht het aantal ingezette duiven, ontvangen alle hoklijstleden 2023 (tandems = 1 hok) 
een bedrag van 50 € op hun duivenrekening (vanaf 15/09/23).

2) De punten van de algemene kampioenen worden samengeteld; 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.
1ste plaats 100 € 6de plaats 50 €
2de plaats 90 € 7de plaats 40 €
3de plaats 80 € 8ste plaats 30 €
4de plaats 70 € 9de plaats 20 €
5de plaats 60 € 10de plaats 10 €

3) De eersten 10 van volgende algemene kampioenschappen :
van Snelheid straal A : winnen elk 10 €
van Halve fond straal A : winnen elk 10 €
van zware halve fond straal Kumtich : winnen elk 10 €
van fond straal Kumtich : winnen elk 10 €
van grote fond straal Kumtich : winnen elk 10 €

Voor prijzentafel 2) en 3) kunnen de liefhebbers hun gewonnen bedragen vanaf 
15/10/23 verwachten op hun duivenrekening.



Straal  A Straal  B        Straal  Kumtich
Is VERPLICHT op snelheid. Mag gedubbeld worden op Mag niet op snelheid

Mag gedubbeld worden op kleine snelheid,kleine hafo en zware IS VERPLICHT op kleine hafo, Zware hafo en Fond

hafo en zware hafo NIET nationaal hafo NIET nationaal. MAX. 6 km. NIET op grote Fond - daar poelbrief met duivinnen.

Coordinaten :

X 4 X 5 X 10 X 20 ABC ERE OAS AS aantal Totaal

0,05 €   ES 0,50 €   
0,10 €   VI 0,65 €   
0,15 €   PS 0,50 €   
0,25 €   EP 0,25 €   
0,50 €   S3 0,25 €   
1,25 €   VO 0,25 €   
2,50 €   TO 0,25 €   
5,00 €   AP1 1,00 €   
12,50 €  AC 0,25 €   

X 4 X 5 X 10 X 20 ABC ERE OAS AS aantal Totaal

0,05 €   ES 0,50 €   
0,10 €   VI 0,65 €   
0,15 €   PS 0,50 €   
0,25 €   EP 0,25 €   
0,50 €   S3 0,25 €   
1,25 €   VO 0,25 €   
2,50 €   TO 0,25 €   
5,00 €   AP1 1,00 €   
12,50 €  AC 0,25 €   

X 4 X 5 X 10 X 20 ABC ERE OAS AS aantal Totaal

0,05 €   ES 0,50 €   
0,10 €   VI 0,65 €   
0,15 €   PS 0,50 €   
0,25 €   EP 0,25 €   
0,50 €   S3 0,25 €   
1,25 €   VO 0,25 €   
2,50 €   TO 0,25 €   
5,00 €   AP1 1,00 €   
12,50 €  AC 0,25 €   

X 4 X 5 X 10 X 20 ABC ERE OAS AS aantal Totaal

0,05 €   ES 0,50 €   
0,10 €   VI 0,65 €   
0,15 €   PS 0,50 €   
0,25 €   EP 0,25 €   
0,50 €   S3 0,25 €   
1,25 €   VO 0,25 €   
2,50 €   TO 0,25 €   
5,00 €   AP1 1,00 €   
12,50 €  AC 0,25 €   

2,00 €

Vlucht uit : Datum :

Naam : Licentie :

Adres : Gemeente :

EP = alles aan 1ste 1ste get

E-mail :
OUDE DUIVEN

ES (x 20) = 1ste serie 1 + 2 
VI (x 4)

PS (x 5) = poel special

JAARDUIVEN

OUDE + JAARSE

AP1 = Aspoel = 1ste get

S3 (x 8) = serie 3 duiven

JONGE DUIVEN

VO (x 20) = OAS

AC (x 10) = Achterop

onkostendeelname :

TO (x 20) = AS



2023

Om de stortingen voor/van de liefhebbers beter te kunnen beheren,

gelieve het volgende in te vullen :

rekening nummer : BE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

naam rekening houder :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rekening nr. van Verbroedering : BE37 1431 1488 9228

INDIEN GEEN WIJZIGINGEN, HOEFT U DEZE NIET IN TE VULLEN

Liefhebber - rekening




