
  

  KEMPISCHE DUIVENBOND MOL EZAART   “ drachtenkaart”  seizoen 2021 

Enkele belangrijke data: 

Wij starten op 21 en 28 maart met een vlucht uit Halle (oude en jaarlingen op één uitslag) 

4 april 2021 eerste vlucht uit Quiévrain. Indien we niet op 21.03 of 28.03 kunnen/mogen starten 

omwille van weersomstandigheden of andere, zal er altijd gestart worden met een vlucht uit Halle 

alvorens naar Quiévrain te gaan.  Oude en jaarlingen worden automatisch gedubbeld tegen de 

oude duiven. Jaarlingen vliegen ook in hun categorie. 

18 april 2021 eerste vlucht uit Noyon. Oude en jaarlingen (idem Quiévrain) 

16 mei 2021 start jonge duiven Quiévrain. 

30 mei 2021 eerste vlucht jonge op Noyon. 

De jonge duiven worden zowel op Quiévrain als Noyon altijd samen gelost met de oude duiven. 

 

Midweekprijskampen voor jonge duiven inkorven Ezaart op 07.07; 14.07; 28.07; 11.08;  

Deze wedstrijden tellen niet mee voor kampioenschappen. 

21 juli 2021: “nationale feestdag”: wedstrijd voor jonge duiven Quiévrain 

15 augustus 2021 vrouwenwedstrijd  voor jonge duiven ; inschrijven week voordien: 10€ voorschot 

29 augustus 2021 jeugdprijskamp (tot 18 jaar) met jonge duiven; inschrijven week voordien 

  

Opleren: data “ leervluchten” zullen via de uitslag en bord lokaal aangekondigd worden. 

                inkorven op dinsdag van 18.30 tot 19.30  

                Er zijn leervluchten vanuit Halle en Quiévrain  

 Niet vergeten de inentingspapieren 2021 van alle duiven die deelnemen aan de wedstrijd in orde 

te hebben , deze moeten in het lokaal voor handen zijn bij inkorving 

 

Onkosten: voor het opleren          Halle: 0,45€; Quiévrain: 0,45€ (niet leden betalen 0,50€) 

                   Voor de wedstrijden:  Quiévrain: 0.45€ en Noyon 0.60€ 

Uitslag: 2.20€ ; afhalen uitslag: aan het lokaal vanaf 19 uur, bij laattijdige lossing bellen Jos Peeters  

Elektronisch constateren: 

Formulieren voor het koppelen zijn voorhanden,  telefonische afspraak maken met Hugo Kaers 

0473/837689.  Hou er rekening mee dat een noodkoppeling maar één week geldig is en binnen 

de week dient te worden ingelezen. 

Vrijdag en zaterdag wordt er niet gekoppeld  

 

Portgelden: een gedeelte van de portgelden wordt bij aanwezigheid op de kampioenen dag 

terugbetaald, hiervoor moet je in orde zijn met de lidgelden van de club. Er komen max 7 oude , 

8 jaarduiven en 30 jonge per wedstrijd in aanmerking. 

Lidgeld (10€) wordt na 15 mei niet meer aanvaard. 

Binnenbrengen van de klokken: als het verschil van het vallen van de duiven van twee 

verschillende vluchten meer dan twee uur en half bedraagt moeten de klokken binnen gebracht 

worden. 

Klokken: de elektronische klok mag per kalenderdag 2 seconden verlopen. Bij elektronisch 

constateren mogen er geen ringnummers op de poelbrief vermeld worden. De duiven moeten in 

aflopende getekenden ingekorfd worden. 

Uitgestelde wedstrijden: bij “MAANDAG NIET” is aangekruist ben je nog verplicht om de klok 

zondag avond tussen 19.00 en 20.00 binnen te brengen in het lokaal. 

Vergezeller: Lathouwers voor lossingsinfo: tel: 052397903 

 

Kampioenschappen en asduiven: om hieraan te kunnen deelnemen moet je in orde zijn met de 

lidgelden van de club.  

Op de feestdagen in de week wordt er NIET gespeeld (behalve 21.07, jonge duiven) Er zijn GEEN 

portduiven in de wedstrijd, alle duiven nemen deel. (niemand is verplicht te klokken) 

Van ALLE LIEFHEBBERS wordt verwacht dat zij ten laatste om 19.00u met hun duiven in het lokaal 

zijn,  zij tijdig kunnen ingekorfd worden, zodat om 19.30 de duiven kunnen opgehaald worden. 

Noyon : inkorven 17.00 – 18.00, Quiévrain : 18.00 – 19.15 



Data kampioenschappen (en as-duiven) 

Reeks Quiévrain Noyon 

Oude 04.04 t.e.m. 27.06 18.04 t.e.m. 27.06 

jaarduiven 04.04 t.e.m. 27.06 18.04 t.e.m. 27.06 

Jonge 16.05 t.e.m. 29.08 30.05 t.e.m. 29.08 

oude/jaarse  04.07 t.e.m. 29.08   (najaars) 04.07 t.e.m. 29.08     (najaars) 

De “drie eerst getekende” duiven kunnen enkel punten winnen in hun categorie 

 

Uitgestelde wedstrijden tellen niet mee voor de kampioenschappen en asduiven 

Prijzen per 3 tijdens periode kampioenschap, nadien ½ prijs. 

 

Voor een meer gedetailleerde  versie van  de  kampioenschappen en afspraken  verwijzen wij 

naar de kalender van het SAMENSPEL DE KEMPENSE VLIEGERS (deze data komen overeen met ons 

plaatselijk spel Mol Ezaart) die uithangt in ons lokaal. 

 

Wat wij aan onze liefhebbers nog aanbieden is de 6-daagse voor oude , jaarlingen en jonge 

duiven zowel op Quiévrain als Noyon. 

De liefhebbers zijn vrij om deel te nemen, deelnemers betalen 5€ per reeks waaraan wordt 

ingeschreven. 

Zesdaagse Quiévrain met 1ste en 2de getekende(ingeschreven liefhebber afzonderlijk) 

Oude duiven                van 02.05 tot 06.06 

Jaarlingen                     van 02.05 tot 06.06 

Jonge duiven               van 04.07 tot 08.08 

Zesdaagse Noyon met 1ste en 2de getekende (ingeschreven liefhebber afzonderlijk) 

Oude duiven                van 16.05 tot 20.06 

Jaarlingen                     van 16.05 tot 20.06 

Jonge duiven                van 04.07 tot 08.08 

( uitgestelde wedstrijden tellen niet mee) 

 

Dan hebben wij nog iets extra’s voor onze liefhebbers: (voor 15 mei 2021 lidgeld betaald hebben) 

Gratis 18 zakken duiveneten voor onze liefhebbers K.B.Mol Ezaart ; deze zakken worden verspeeld 

met de eerste getekende: 

Op 18 04 met de oude op Quiévrain 

       02.05 met de jaarlingen op Quiévrain 

       16.05 met de oude op Noyon 

       23.05 met de jaarlingen op Noyon 

       13.06 met de jonge op Quiévrain 

       20.06 met de jonge op Noyon 

en de winnaars zijn:   De eerste 1ste getekende (van onze liefhebbers) op de uitslag 

                                     De middelste 1ste getekende (v.o. liefhebbers) op de uitslag 

                                     De laatste 1ste getekende (v.o. liefhebbers)op de uitslag 

(komen er twee duiven in aanmerking voor de middelste dan wint de vroegste duif) 

 

 Indien “corona” geen spelbreker wordt bieden wij onze liefhebbers 8 vluchten gratis inkorven 

aan:, 4 Quiévrain (2 oude,2 jonge)     4 Noyon (2 oude, 2 jonge) 

wanneer ; verrassing !!! ( voor deze vluchten worden later geen portgelden terug betaald)   

 

Het  SAMENSPEL “De Kempense Vliegers” richt ook nog een 4-daagse in voor Quiévrain en 

Noyon:  enkel voor jonge duiven. Inschrijven  t.e.m. 22.05.2021 (dit jaar gratis): data drachtenlijst 

samenspel; 54 zakken duiveneten te winnen door teams met 3 liefhebbers, (wordt geloot) 

 

Het hoofdlokaal van het samenspel “ De Kempense Vliegers “ is ook dit jaar het lokaal van Mol-

Ezaart.    

 

Het bestuur van de KB Mol Ezaart 

 



  

 

  

 

  

 

  
 


