
Drachtenkaart 2019 Samenspel “De Kempense Vliegers”: Quievrain + Noyon 

Winkelomheide-Bergom-Herselt-Mol Ezaart-Geel-Zittaart 

Speelstraal Quievrain : De liefhebbers die in de volgende gemeenten wonen en in orde zijn 

met de K.B.D.B. mogen inkorven: 

Geel(2440), Mol(2400), Meerhout(2450), Laakdal(2430-2431), Herselt(3170 postnummer 

van voor de fusie) en Balen(2490) 

Speelstraal Noyon : De liefhebbers die in de volgende gemeenten wonen en in orde zijn met 

de K.B.D.B. mogen inkorven: 

Geel(2440), Mol(2400), Meerhout(2450), Laakdal(2430-2431), Herselt(3170 postnummer 

van voor de fusie), Balen(2490), de fusie gemeente Westerlo, de deelgemeente Westmeerbeek 

(2235) en de deelgemeente Hulshout (2235) van voor de fusie (dus niet Houtvenne).    

Lossingen: 

     Quievrain    Noyon 

 Maart-april:   vanaf 9.00 uur    vanaf 7.30 uur 

 Mei-augustus:   vanaf 8.00 uur    vanaf 7.30 uur 

 September-oktober:  vanaf 9.00 uur    --- 

De lossingen zullen interprovinciaal gebeuren (Antwerpen-Oost-Vlaanderen en           

Vlaams-Brabant (sector 1). De oude en jaarse duiven zullen zowel op Quievrain als op Noyon 

SAMEN gelost worden vanaf de eerste zondag, ook de JONGE duiven zullen steeds 

SAMEN met de oude gelost worden op Quievrain vanaf 19-05-2019 en op Noyon vanaf     

02-06-2019. 

Speelseizoen: 

Het speelseizoen in het samenspel vangt aan op 17-03-2019 met een vlucht uit Halle (oude en 

jaarse op één uitslag). Waarborg 2/2. Er wordt ingekorft op zaterdagavond, lossing zondag 

vanaf 10.00 uur. Op 24-03-2019 zal er ook uit Halle gespeeld worden met dezelfde 

voorwaarden als op 17-03. Indien we niet op 17-03 of 24-03 kunnen/mogen starten zal deze 

vlucht een week uitgesteld worden, er zal altijd eerst gespeeld worden op Halle alvorens naar 

Quievrain te gaan. 

Vanaf Quievrain en Noyon vliegen de duiven verplicht in hun eigen categorie, jaarse zullen 

automatisch gedubbeeld worden tegen de oude. Vanaf 07-07 vliegen op Quievrain en Noyon 

de oude en jaarse op één uitslag.   

 

 

 



    Quievrain    Noyon 

 Aanvang oude + jaarse  31-03     14-04 

 Aanvang jonge   19-05     02-06 

 Oude en jaarse op 1 uitslag  07-07     07-07 

 Einde seizoen    29-09     25-08 

Er wordt op géén feestdagen gespeeld (enkel indien deze op zondag vallen), op 30-05-2019 

(Hemelvaart) zal er wel gespeeld worden op Quievrain, enkel met jonge duiven, deze vlucht 

zal niet meetellen voor het kampioenschap, het lokaal van Mol-Ezaart zal niet inkorven voor 

deze vlucht, ook op 15-08-2019 zal er enkel met jonge duiven gespeeld worden op Quievrain, 

ook deze vlucht telt niet mee voor de kampioenschappen en alle lokalen korven in. 

In september op Quievrain zullen de oude en jaarse op 1 uitslag vliegen, de jonge vliegen op 

een aparte uitslag. 

De duiven worden verzonden met vergezeller “Lathouwers & Co”, Veilinglaan 39, 1861 

Wolvertem, tel 052/39 79 03. Voor info i.v.m. de lossingen (kermis en opleervluchten) kan op 

de volgende nummer gebeld worden: (Opgelet: bellen Na het uur voor ge-update info!!!) of 

op de website lathouwers.net. 

Kampioenschappen: 

Elke bond richt apart kampioenschappen/asduiven in met oude, jaarse en jonge duiven op de 

onderstaande data. Punten worden toegekend volgens het 10-delig stelsel met afronding. 

Er wordt tevens ook een kampioenschap ingericht in het samenspel op dezelfde data als de 

lokale kampioenschappen (zie hieronder), en dit met de 3 eerste get. volgens het 10-delig 

stelsel met afronding. Er zullen 3 kampioenen per categorie, 1 asduifwinnaar per categorie en 

een algemeen kampioen Quievrain en een algemeen kampioen Noyon gehuldigd worden op 

de kampioenendag van het samenspel.  

!!!Liefhebbers opgelet!!! 

De jaarse duiven zullen dit jaar automatisch gedubbeld worden tegen de oude duiven, elke 

duif kan enkel punten verdienen in zijn eigen categorie, de oude bij de oude en de jaarse bij de 

jaarse. 

Korft je eerst 3 oude in dan kan je max. 30 punten verdienen bij de oude, is er 1 of meer jaarse 

duif bij Uw 3 eerste getekende jaarse kan je max. 30 punten verdienen – 10 punten per 

jaarduif bij je eerste 3 getekende oude. 

Bijvoorbeeld situatie 1: 

1
ste

 get oude: 6111111 16 kan max. 10 punten verdienen bij de oude 

2
de

 get oude: 6222222 17 kan max. 10 punten verdienen bij de oude 

3
de

 get oude: 6333333 15 kan max. 10 punten verdienen bij de oude 



Bijvoorbeeld situatie 2: 

1
ste

 get oude: 6111111 16 kan max. 10 punten verdienen bij de oude 

2
de

 get oude: 6222222 18 kan geen punten verdienen bij de oude maar zal enkel max. 10   

punten kunnen verdienen bij de jaarse 

3
de

 get oude: 6333333 15 kan max. 10 punten verdienen bij de oude 

 

Bijvoorbeeld situatie 3: 

1
ste

 get oude: 6111111 18 kan geen punten verdienen bij de oude maar zal enkel max. 10   

punten kunnen verdienen bij de jaarse 

2
de

 get oude: 6222222 18 kan geen punten verdienen bij de oude maar zal enkel max. 10   

punten kunnen verdienen bij de jaarse 

3
de

 get oude: 6333333 18 kan geen punten verdienen bij de oude maar zal enkel max. 10   

punten kunnen verdienen bij de jaarse 

    Quievrain    Noyon 

 Oude    07-04 t.e.m. 30-06   14-04 t.e.m. 30-06 

 Jaarse    07-04 t.e.m. 30-06   14-04 t.e.m. 30-06 

 Jonge    19-05 t.e.m. 25-08   02-06 t.e.m. 25-08 

Indien de duiven ’s zondags niet gelost worden telt deze dag niet mee voor de 

kampioenschappen (ook de waarborg in het samenspel vervalt) en de asduiven. De data van 

de kampioenschappen zullen hierdoor niet verlengd worden. Indien er duiven uitgedaan 

dienen te worden deze ten laatste zondagavond 20.00 uur aan de uitmaker melden. 

Opgelet: 14-07-2019 mag er niet in Frankrijk gelost worden (Nat. Feestdag), de duiven van 

Noyon zullen teruggebracht worden op 13-07 indien ze niet gelost kunnen worden, deze 

vlucht vervalt dan voor de kampioenschappen, indien Quievrain niet kan gelost worden op 

13-07 zal deze vlucht uitgesteld worden naar 14-07, echter dan zullen de kampioenschappen, 

asduiven en waarborgen komen te vervallen. 

 

 

 

 

 

 



Verdeling van de poelbrief: 

Portgeld is vrij te kiezen door elke maatschappij, geen verplichte inleg. De verdeling van de 

poelbrief zal als volgt geschieden: Vanaf de aanvang van het seizoen tot het einde van het 

seizoen op Quievrain en Noyon prijzen per 3, M per 3, P per 5, EP per 10, AS2 per 10, OA2 

per 10, OA3 per 10, KRA per 10, HEEFT per 20, SPR in 4 stukken (4/10, 3/10, 2/10 en 1/10), 

BOM volledige inzet aan de eerst gezette duif, MIDDENPOEL 25-50-25% de middelste prijs 

op de uitslag 50% de prijs ervoor en de prijs erna 25%, TROOST per 10 (deze wordt verdeeld 

van de 1
ste

 prijs na de laatste krabber naar boven toe), POT in 6 gelijke delen (3 eerste en 3 

laatst gezette duiven). 

Voorbeeld verdeling middenpoel: 

99 prijzen is 49
ste

 prijs 25%, 50
ste

 prijs 50% en 51
ste

 prijs 25% 

100 prijzen is 49
ste

 prijs 25%, 50
ste

 prijs 50% en 51
ste

 prijs 25% 

101 prijzen is 50
ste

 prijs 25%, 51
ste

 prijs 50% en 52
ste

 prijs 25% 

102 prijzen is 50
ste

 prijs 25%, 51
ste

 prijs 50% en 52
ste

 prijs 25% 

Héél belangrijk:  

Het hoofdlokaal is dit jaar het lokaal van Mol-Ezaart. 

In het huisreglement staat vermeld dat alle lokalen samen dienen in te korven, men moet om 

19.30 uur klaar te zijn met inkorven, zowel op Quievrain als Noyon. Liefhebbers gelieve op 

tijd in de lokalen te zijn (ten laatste 19.00 uur) 

Er worden zowel op Quievrain als op Noyon geen portduiven aangenomen, alle duiven 

vliegen verplicht in de prijskamp. 

Uitslag verplicht voor elke vlucht. 

Het laten uitdoen van de duiven bij een uitgestelde vlucht dient te gebeuren door het vakje 

“maandag niet” op de poelbrief aan te duiden, men moet eveneens de constateur of 

elektronisch systeem laten aftrekken in het lokaal tussen 19.00 en 20.00 uur. 

Er is afgesproken met de begeleider (Lathouwers) dat wanneer het weer het niet toelaat de 

duiven te lossen op de voorziene lossingsplaats in overleg met de voorzitter van het 

samenspel (Pascal Bodengien) ofwel de duiven dichter bij huis gelost worden (als het weer 

het toelaat) of dat de duiven terugkeren naar de lokalen. 

In artikel 76 van het nationaal sportreglement is aangegeven door de nationale raad van 

bestuur dat een elektronische klok max. 2 sec. per kalenderdag mag verlopen. 

Een liefhebber waarvan de klok stilvalt voor, tijdens of na het constateren zal steeds zijn 

gelden verbeurd verklaard zien t.v.v. de prijskamp, uitgezonderd indien bewezen kan worden 



dat de regelaar in de fout is gegaan (artikel 77 van het nationale sportreglement is integraal 

van toepassing). 

Indien een liefhebber elektronisch inkorft mogen er geen ringnummers op de poelbrief 

worden ingevuld, enkel de uitprint van het inkorven telt (dit om misverstanden te vermijden). 

De duiven dienen verplicht in de juiste volgorde afgegeven te worden (1
ste

 get, 2
de

 get, 3
de

 get, 

…) 

Andere prijskampen uit Quievrain: 

12-06 Bergom   Lokaal 

19-06 Winkelomheide  Lokaal 

26-06 Mol-Ezaart   Lokaal 

Weekprijskamp in samenspel (enkel voor jonge duiven) !!!OPGELET!!! enkel inkorven in de 

lokalen vermeld achter de datum: 

03-07 Herselt-Geel-Zittaart-Ezaart 

10-07 Bergom-Ezaart-Winkelomheide-Geel 

17-07 Herselt-Geel-Zittaart  

24-07 Bergom-Winkelomheide  

31-07 Herselt-Geel-Zittaart 

07-08 Herselt-Bergom-Ezaart-Winkelomheide-Zittaart 

 

Opleerdrachten (telkens vliegen op woensdag – inkorven dinsdagavond): 

 Halle:               08-05/15-05/22-05/29-05/05-06   

 Quievrain:                    08-05/15-05/22-05/29-05/05-06 

 Lossingsuren   maart + april  mei t.e.m. juli 

Halle    ---   vanaf 08.00 uur  

Quievrain   ---   vanaf 08.00 uur  

Bij slecht weer heeft de vergezeller het recht op een opleervlucht af te lassen. 

 

 

 

 



Lokaalgegevens: 

Winkelomheide Lokaal “Alberta”  Hollandsebaan  Geel   

 0499/19.93.96 

Bergom Lokaal   Varendonksestwg. 100 Herselt 

 014/54.59.45 

Herselt Lokaal “De Witpen” Vest 5 Herselt   

 0476/25.40.56 

Mol-Ezaart Lokaal “Oude Jager” Ezaart 351 Mol   

 014/31.91.27 

De Geelse bonden Lokaal   Fittelaarsdijk 34  Geel  

 014/58.01.75 

Zittaart Lokaal “Heibloem” Heibloemstraat 5 Meerhout  

 0476/81.50.45 

Voorzitter van het samenspel “De Kempense Vliegers:  

Bodengien Pascal 0499/36.77.07 

 

Uitmaker van het samenspel “De Kempense Vliegers”: 

Huygens Bart 0479/50.46.44  

Nuttige info: 

Ringnummers lokalen: 

Winkelomheide:   6218101-6220060 

Bergom:   6143001-6145000 

Herselt:   6224801-6226360  

Mol-Ezaart:   6149001-6151500  

De Geelse bonden:  6080501-6083000  

Zittaart:   6131401-6133000 


