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OMTREK VOOR QUIEVRAIN EN NOYON:

Elst, Michelbeke, Parike, Nederbrakel, Everbeek, Opbrakel, Zegelsem, Flobecq, 
St. Blasius – Boekel, St. Denijs – Boekel, Nederzwalm, St. Maria - Latem, Munk-
zwalm, Rozebeke, Roborst, Hundelgem, Beerlegem, Paulatem, Meilegem, Dikkele, 
Dikkelvenne, Velzeke, St. Goriks – Oudenhove, St. Maria – Oudenhove, Strijpen, 
Erwetegem, St. Maria – Lierde, St. Martens – Lierde, Hemelveerdegem, Deftinge, 
Zarlardinge, Mater, Welden, Volkegem, Schorisse, Etikhove, Maarke – Kerkem, St. 
Kornelis – Horebeke, St. Maria – Horebeke, Ronse en Ellezelles.

OMTREK VOOR TOURY EN PITHIVIERS:

Zelfde als Quievrain en Noyon + de gemeente Ename & Nederename.

OMTREK VANAF BLOIS EN VERDER:

Balegem, Groot-Zottegem, Horebeke, Groot-Zwalm, Dikkelvenne, Baaigem, 
Schelderode, Bottelare, Lemberge, Gontrode, Melle, Gijzenzele, Wetteren, Laarne, 
Groot-Berlare, Wichelen, Lede, Erpe-Mere, Aaigem, Groot-Herzele, Ophasselt, 
Hemelveerdegem, Lierde, Brakel, Schorisse, Maarke-Kerkem, Etikhove, Nukerke, 
Oud-Elzele, Mater, Ename, Volkegem, Welden, Nederename en de hierin liggende 
gemeenten

REGLEMENTEN
Alle reglementen van de KBDB zijn van toepassing.
Alle reglementen van de afdeling Oost-Vlaanderen zijn van toepassing

Deze zijn raadpleegbaar op www.kbdb.be

LIDKAART KBDB, ZEGELING EN VACCINATIEBEWIJS PARAMYXO

Bij de eerste inkorving dient de liefhebber vooraf zijn lidkaart van de KBDB voor te 
leggen en een attest, ondertekend door zijn veearts, dat bevestigd dat zijn duiven 
werden ingeënt tegen Paramyxo.

Elektronisch bakje moet voorzien zijn van een geldige zegel. 
Niet voldoen aan deze regels = niet inkorven.

INKORVEN

Het is aan de liefhebber die aan een wedvlucht deelneemt, verboden aan de inkorving 
van zijn eigen duiven te helpen of ze zelf in te korven. Ook tussen de manden te lopen 
is verboden.

Dit verbod is uiteraard eveneens van toepassing voor bestuursleden en aangestelden 

van de vereniging.

INKORFLIJST

Na de inkorving dient de liefhebber onmiddellijk de ringen van zijn duiven op de inkor-
vingslijst te controleren en deze te ondertekenen.

Na het afsluiten van de inkorfactiviteiten zullen geen vebeteringen en/of wijzigingen 
meer worden aangebracht.

AANDACHTSPUNTEN
Voor een vlot verloop van het inkorven en het intekenen en uit respect voor alle mede-
werkers en collega-duivenliefhebbers vragen wij u om:

• De aangegeven inkorvingsuren, zowel begin uur als eind uur, strikt na te leven.
• Het intekenen van uw duiven voor te bereiden zodat dit niet langer dient te duren 

dan nodig.
• Uw manden na de inkorving buiten te plaatsen of in uw wagen
• Nadat u werd afgeroepen plaats te nemen aan het bureau voor in te schrijven

AANMELDEN VAN DE DUIVEN
De duiven dienen aangemeld te worden via de webapplicatie OMAR / BRICON van 
de maatschappij of wie geen internet heeft kan dit doen per telefoon op het nummer 
0473/ 27 68 40 (enkel voor aanmeldingen, niet voor een babbel)

Bij de aanmelding dienen volgende gegevens vermeld te worden: uw naam, uur en 
minuut van aankomst, gumminummer (4 cijfers) of identiteitsring (3 laatste cijfers), 
eventueel het tegenmerk en de categorie (oude, jaarling, jong).

Voor zware halve fond – fond en zware fond moet elke eerste duif per categorie aan-
gemeld worden binnen de 15 minuten.
Vanaf de tweede duif per categorie moeten alle duiven aangemeld worden binnen de 
30 minuten.

INTERN REGLEMENT
• Binnenbrengen klokken

De klokken van halve fond en fond dienen binnengebracht zodra de vlucht 
beeindigd is. Bij regelmatige aankomst van de duiven, en indien er niet meer 
moet gewacht worden op andere vluchten, wordt gevraagd de klokken binnen te 
brengen voor 20 uur.
Bij onregelmatige aankomst van de duiven en voor de overnachtvluchten kan het 
uur van binnenbrengen worden gewijzigd door het bestuur.

• Klachten
Klachten dienen schriftelijk te worden, hetzij per brief of per mail gericht aan de 
voorzitter Koen Brackenier en dit ten laatste de donderdag na de betreffende 
vlucht, op volgende adres: Dorp 91/1 – 9860 Oosterzele, of info@onder-den-toren.
be. Elke klacht zal openbaar gemaakt worden door ze uit te hangen in het lokaal. 
Mondelinge klachten of anonieme klachten worden niet aanvaard!

BESTUUR

Brackenier Koen

VOORZITTER

T: 09/362 38 79

Crombez Ronny

SECRETARIS

T: 0485/ 88 70 27

D’hondt Filip

SCHATBEWAARDER

T: 0477/ 35 87 19

Van Den Borre Guy

ONDERVOORZITTER

T: 0478/ 24 05 64

De Backer Gunter

ADJ. SECRETARIS

T: 0497/ 72 06 34

Brusselman Denis

ADJ. SCHATBEWAARDER

T: 055/ 42 45 61



SPEELWIJZE OP ALLE VLUCHTEN VANAF BLOIS (PRIJZEN PER 
3-TAL)

Miezen per 3-tal

Poelen per 4-tal

Specials per 5-tal

Kleinigheden 10, 20, 30, 40, 50 en 100 per 5-tal

Serie A, OA, Rakend en 2 van de 4 per 10-tal

Serie 3A en 4A aan 5€ per serie zie circulaire

Autoserie aan 5€ per serie zie circulaire

Bonserie 2/3 aan 5€ per serie zie circulaire

Speciale serie DUO aan 10€ zie circulaire

Speciale serie TRIO aan 10€ zie circulaire

Vrije inleg zie circulaire

Dagprijs en laatste prijs zie circulaire

KOPPELINGEN RINGEN

Zich wenden bij Steve Van Den Borre
Gelieve uw koppelingslijsten aandachtig te controleren!

OPENINGSUREN LOKAAL

Alle dagen open vanaf 10 uur.
Gesloten op maandag. (behalve op Internationale inkorvingen)

Verdere informatie is steeds terug te vinden op onze website

www.verbroederingelst.be

www.rechtenplichtzottegem.be

De liefhebbers die hun hoklijst in onze maatschappij hebben inge-
diend (= de werkende leden) en de liefhebbers die 25 € betalen 
voor 01/06/2018 (= niet leden) nemen deel aan de kampioen-
schappen en komen in aanmerking voor de speciale prijzen.
(tenzij anders vermeld).

De kampioenschappen zijn te betwisten met de eerste twee afge-
geven duiven, tenzij anders vermeld. Bij gelijk aantal behaalde 
(volledige) prijzen, geldt het puntensysteem (prijs x 100 : aantal 
duiven).

De kampioenenviering voor het seizoen 2018 wordt later meege-
deeld.
De prijzen en gelden worden uitbetaald op onze kampioenen-
viering mits aanwezigheid. Zo niet blijven ze eigendom van de 
maatschappij.
Indien na het publiceren van de kampioenschappen een liefheb-
ber een schorsingsstraf oploopt, uitgesproken door de KBDB, 
komen de gelden ten goede aan de maatschappij. Er wordt in 
geen geval een nieuw kampioenschap opgesteld.

1. CATEGORIE ZWARE HALVE-FOND

(1 en 2 op alle vluchten vanaf Blois tot en met de laatste vlucht op 
08/09/2018)
Voor oude en jaarlingen laatste tellende vlucht Chateauroux 3 (11/08/2018)
Oude 40 € + geschenk – 30€ - 2 x 20€ - 15€ - 10€
Jaarlingen 40 € + geschenk – 30€ - 2 x 20€ - 15€ - 10€
Jongen 40 € + geschenk – 30€ - 2 x 20€ - 15€ - 10€

2. ALGEMEEN KONING ZWARE HALVE-FOND

Is de liefhebber die de meeste prijzen behaalde met de twee eerst afgege-
ven oude +jaarlingen + jongen
40€ + geschenk – 25€ - 20€

3. CATEGORIE FOND OUDE

(1 en 2 vanaf Limoges1 (02/06/2018) tot en met Angoulème (04/08/2018)
40 € + geschenk – 30€ - 2 x 20€ - 15€ - 10€

4. CATEGORIE FOND JAARLINGEN

(1 en 2 op Brive, Agen, Limoges, Jarnac, Libourne, Narbonne, Tulle en 
Angoulème)
40 € + geschenk – 30€ - 2 x 20€ - 15€ - 10€

5. CATEGORIE ZWARE FOND OUDE

(1 en 2 op Agen, Barcelona, St-Vincent, Marseille, Narbonne en Perpignan)
40 € + geschenk – 30€ - 2 x 20€ - 15€ - 10€

6. CATEGORIE FOND JONGEN

(1, 2 en 3 op de 4 Nationale vluchten)
40 € + geschenk – 30€ - 2 x 20€ - 15€ - 10€

7. ALGEMEEN KONING FOND

Is de liefhebber die de meeste punten behaalde in de categorie fond oude 
(3) + fond jaarlingen (4) + zware fond (5)
40€ + geschenk – 25€ - 20€

8. EREPRIJS KOEN BRACKENIER, VOORZITTER DE VERBROEDERING 
ELST

De eerste twee afgegeven oude duiven op Limoges1, Cahors, Brive, Limo-
ges2, Jarnac en Libourne

9. KLASSEMENT NATIONALE VLUCHTEN ZWARE HALVE FOND

Op de Nationale zware halve fond vluchten met 1 en 2 oude en jaarse
(Bourges1, Chateauroux1, Argenton1, Guéret, Chateauroux2, Argenton2)
 40 € + geschenk – 30€ - 2 x 20€ - 15€ - 10€

10. ASDUIVEN OP DE NATIONALE VLUCHTEN (VOLLE PRIJZEN)

 1) Asduif zware halve fond oude: 5 prijzen
 2) Asduif zware halve fond jaarlingen: 5 prijzen
 3) Asduif fond oude: 3 beste prijzen per viertal
 4) Asduif zware fond oude: 2 beste prijzen per viertal
 5) Asduif fond jaarlingen: 2 beste prijzen per viertal
 6) Asduif jongen Nationale vluchten: 4 prijzen per viertal

DANK AAN ALLE ADVERTEERDERS EN SCHENKERS VOOR HUN STEUN.



Bistro Onder Den Toren
Dorp 91/1

9860 Oosterzele
Tel. 09 362 38 79
Fax 09 362 47 92

www.onder-den-toren.be
info@onder-den-toren.be

Onder Den Toren

halve font zware halve fond fond zware fond

12/05/2018 Blois ( O + Y )
inkorving donderdag

19/05/2018 vierzon (O+Y)
inkorving donderdag

26/05/2018 bourges 1 (O+Y)
inkorving donderdag

02/06/2018 chateauroux (O+Y)
inkorving donderdag

limoges1 (O)
inkorving woensdag

09/06/2018 chateauroux1 (O+Y)
inkorving donderdag

valence (O)
inkorving woensdag

16/06/2018 chateauroux (O+Y)
inkorving donderdag

cahors (O)
inkorving woensdag

22/06/2018 pau (O)

23/06/2018 argenton1 (O+Y)
inkorving donderdag

brive (O+Y)
inkorving woensdag

29/06/2018 agen (O+Y)
inkorving maandag

30/06/2018 guéret (O+Y)
inkorving donderdag

montélimar (O+Y)
inkorving woensdag

06/07/2018 barcelona (O)
inkorving zondag

07/07/2018 chateauroux2 (O+Y)
inkorving donderdag

limoges2 (O+Y)
inkorving woensdag

13/07/2018 st vincent(O)
inkorving maandag

15/07/2018 blois (O+Y+J)
inkorving donderdag

jarnac (O+Y)
inkorving woensdag

20/07/2018 marseille (O)
inkorving maandag

21/07/2018 blois (O+Y+J)
inkorving donderdag

argenton 2 (O+Y)
inkorving donderdag

libourne (O+Y)
inkorving woensdag

27/07/2018 narbonne (O+Y)
inkorving maandag

28/07/2018 vierzon (O+Y+J)
inkorving donderdag

tulle (O+Y)
inkorving woensdag

03/08/2018 perpignan (O)
inkorving maandag

04/08/2018 bourges2 (O+Y +J)
inkorving donderdag

angoulème (O+Y)
inkorving woensdag

11/08/2018 chateauroux3 (O+Y)
inkorving donderdag

18/08/2018 issoudun (O/Y+J)
inkorving donderdag

25/08/2018 argenton3 (O/Y+J)
inkorving donderdag

01/09/2018 blois (O/Y+J)
inkorving donderdag

08/09/2018 chateauroux4 (O+Y)
inkorving donderdag

provinciaal 0: oude
interprovinciaal Y: jaarlingen
niet in elst te korven J: jongen



Scheldeweg 16    9090 Gontrode    tel 09 272 89 87
info@dierenartsoosterlinck.be    www.dierenartsoosterlinck.be 

Professionele 
        begeleiding 
          van sportduiven

    Medisch 
verantwoord 
           gebruik van medicatie &
   voedingssupplementen anno 2018

    Lange termijn 
strategie:
             sleutel tot succes

enkel onderzoek 
             van meststalen 
       is ook mogelijk: binnen de 24 uur uitslag per mail

          Dierenarts
Frederik 
        Oosterlinck





partners in wijnen

Jeroen Schoevaerts
Zoutrootjesstraat 23, 3210 Linden

0472/91 22 07
jeroen@vinikusenlazarus.be

Open zaterdag van 10-16u of na afspraak

GRATIS LEVERING IN BELGIË VANAF €200,00
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Julianalaan 7A | 6191 AL Beek | Nederland | 
info@bonyfarma.com | www.bonyfarma.com

T: 0031 (0) 46 437 1885 | F: 0031 (0) 46 436 0346

Bony Farma Producten zijn ook 
online te verkrijgen.

Natuurlijke producten voor 
gezonde duiven in topconditie

WWW.BONYFARMA.COM

HÉT BOEK VOOR DE DUIVENLIEFHEBBER

Speciale prijs:
€ 34,95 TER ONDERSTEUNING:

1. BONY BIO B.M.T.;
2. BONY BIO COMPLEET; 
4. BONY BIO WONDER 250 & 500 ML

KIJK VOOR ONZE ANDERE PRODUCTEN OP 
WWW.BONYFARMA.COM
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INDUSTRIËLE MACHINEMANIPULATIES NATIONAAL & INTERNATIONAAL

Manipulatie van industriële 
machines & industriële 
fabrieksverhuizingen.

Demontage en montage van 
volledige productielijnen.

Kraanwerk met pick- & 
carrykranen van 5.5 tot 
60T.

Normaal en uitzonderlijk 
vervoer, herstellingen van 
machines.

WIJ BIEDEN U EEN NAUWGEZETTE, ECONOMISCH VERANTWOORDE 
TOTAALOPLOSSING AAN, MET GESPECIALISEERD PERSONEEL VOOR AL 
UW TRANSPORTEN EN VERHUISPROJECTEN.

Neerhonderd 29 - 9230 Wetteren - 09/252.65.20
www.schoonacker.be - info@schoonacker.be



www.mijnpubliciteit.be



Uit bijzondere sympathie,

Vice-Eerste Minister Alexander DE CROO 
Titelvoerend burgemeester van Brakel 

En 

Minister van Staat Herman DE CROO
Volksvertegenwoordiger, ereburgemeester van Brakel



Waldack Luc

Uit sympathie

BOUWWERKZAAMHEDEN (GEVELBEPLIJS-
TERING, PLAATSEN VAN VENSTERS HOUT, 
ALLU EN ANDERE BOUWWERKEN)

Sint-Apolloniastraat 11
9660 ELST

GSM Christophe (Fr.) 0492/56 70 58
GSM Nadia (Ned.) 0492/60 95 14
e-mail: christophe.lemaire.bouw@hotmail.com

CHRISTOPHE 
LEMAIRE

Café ‘t Geutelingske
Sint-Apolloniastraat 11

9660 Elst

Altijd welkom
bij Nadia en Christophe

cafe.tgeutelingske@hotmail.com
Fb: naia.christophe lemaire

gsm 0492/60 95 14








