
 
 RICHTLIJNEN & VLUCHTPROGRAMMA 2022 

 

HAGELANDSE DUIVENBOND 
TIELT-WINGE 

 
 

 
Er worden aparte kampioenschappen georganiseerd voor: Momignies, Soissons, Kleine Halve Fond 
en zware halve fond. 
 
Lossing van de duiven (via www.kbdb.be of via de handige link op onze site www.bloggen.be/hdb) 
 

LOSSINGEN: Jonge en Oude duiven worden steeds samen gelost. 

 

MOMIGNIES ZATERDAG 8:00 UUR LOSSING SECTOR 2 

SOISSONS ZATERDAG 7.40 UUR LOSSING SECTOR 2 

KLEINE HAFO ZATERDAG 1STE UUR LOSSING SECTOR 3 

ZWARE HAFO ZATERDAG VOLGENS INRICHTER. 

Tijdens de maanden: maart, april en september worden de lossingsuren met 1 uur verlaat. 

 

HET BASISCOÖRDINAAT is: 50 55 49.6 / 04 54 29.2  

 

Waarborgen en gratis prijzen: informatie aangaande waarborgen en gratis prijzen wordt tijdens het 

seizoen meegedeeld via het bord in het lokaal en via de uitslag.  

Al onze uitslagen worden gemaakt per drietal.   

 
 

VERKOCHTE RINGEN  2021 
Van 2095001 tot 2095500 
van 2096001 tot 2098000 

 

 

KAMPIOENSCHAPPEN: 2021 

Momignies   ; 1ste , 1ste +  2de       + Asduif 

Soissons    ; 1ste , 1ste +  2de       + Asduif  

Kleine Halve Fond  ; 1ste , 1ste +  2de       + Asduif 

Grote Halve Fond  ; 1ste , 1ste +  2de       + Asduif 
 
Uitslagen voor de kampioenschappen: 
Kampioenschappen moeten niet door de liefhebber bijgehouden worden. 
Om deel te nemen aan de kampioenschappen en om aanspraak te kunnen maken op de gratis prijzen 
& kampioenschappen moet men lid zijn van de “Hagelandse Duivenbond” 
 
  



HAGELANDSE DUIVENBOND TIELT-WINGE 
 

Blad 2 

Duur van de kampioenschappen: (volgens de Nationale Kampioenschappen KBDB)  
 

OUDE & JAARDUIVEN  JONGE DUIVEN 

Snelheid: van 2 april tot 30 juli 
Kleine halve fond van 7 mei tot 23 juli  
Grote Halve Fond Van 28 mei tot 6 augustus 

Snelheid: van 14 mei tot 3 september  
Kleine hafo: 20 Juli tot 20 augustus 
Zware Halve Fond 30 juli tot 10 september 

 
Alle wedstrijden worden georganiseerd volgens de richtlijnen van de KBDB. Oude en de jaarduiven 
vliegen eerst samen in één wedstrijd (oude duiven) Daarnaast worden de jaarduiven automatisch 
gedubbeld in een aparte uitslag “jaarduiven” dit op de snelheid en op de kleine halve fond.  
 
Samenspelen voor 2021.  
Snelheid – Hoofduitslag is het 6-Verbond,  daarnaast spelen we in het 4-Verbond samen met 
Lubbeek, Schoonderbuken, Testelt en Tielt.  In het 4-Verbond worden 2 uitslagen gemaakt, eentje 
met duiven van de aangrenzende deelgemeenten en een aparte uitslag van het 4 verbond met enkel 
duiven uit Vlaams Brabant. Daarenboven maken we ook een lokale uitslag. De lossing voor de 
snelheidsvluchten blijft Sector 2. Wie in de samenspelen geen geld zet moet hiervoor geen poelbrief 
invullen.  De duiven worden automatisch in de verschillende uitslagen opgenomen.  
 
De kleine halve fond – Inkorving op donderdag (2 nachten korf) Helaas houdt het grote 
samenspel met Sector 2 en 3 samen op te bestaan (niet onze beslissing!)  In 2022 spelen we de kleine 
halve fond samen met de lokalen uit: Lubeek, Bunsbeek, Schaffen, Diest, Schoonderbuken en Tielt. 
Deze duiven worden apart gelost (lossing sector 3) Qua uitslagen is er een uitslag “Hafo New 
Hageland”, met duiven uit de Provincie Vlaams Brabant + aangrenzende deelgemeenten, dit is de 
hoofduitslag.  Daarnaast is er een aparte uitslag met enkel duiven uit Vlaams Brabant. Dan zijn er 
nog aparte uitslagen voor de lokalen gelegen in het “oosten” en in het “westen” van de 
deelnemingszone.  Voor ons is dit een uitslag met de Vlaams Brabantse duiven uit afdeling oost dus 
met: Tielt, Schoonderbuken, Lubbeek en Testelt (met enkel Brabantse duiven) Daarnaast is er ook 
nog het een lokale uitslag. Wie in de samenspelen geen geld zet moet hiervoor geen poelbrief 
invullen.  De duiven worden automatisch in de verschillende uitslagen opgenomen.  
 
Op de uitslag van Vlaams-Brabant zal extra sponsoring voorzien worden door “Vlaams-
Brabant” (Prijzen van 2 € via zetten op “bon” en de Mies en Poel tot het 2de vak)  
Via het aankopen van een lidkaart (15€ - eenmalig voor alle categorieën jonge- en oude)  kan je ook 
deelnemen aan de kampioenschappen Hafo Vlaams Brabant. (meer info hierover volgt nog)  
 
De zware halve fond: Geen verandering tov vorig jaar. “Grote HAFO Vlaams-Brabant”  Enkel 
duiven van liefhebbers wonende in Vlaams-Brabant zijn toegelaten op de uitslag Zware HAFO 
Vlaams-Brabant.  
 

Portduiven.  
Alle portduiven (dus ook die op de leervluchten) moeten op beslissing van de KBDB geregistreerd 
worden.  Het is aan de liefhebbers om een lijst mee te brengen met alle ringnummers van de 
portduiven opgeschreven (eventueel kopie van de inentingslijst) 
 

  



HAGELANDSE DUIVENBOND TIELT-WINGE 
 

Blad 3 

INKORVINGSUREN EN SPEELSTRAAL:  
 

Belangrijk -  Afhankelijk van het tijdstip in het seizoen kunnen de inkorvingsuren aangepast worden 
in functie van het mogelijke.  Vergewis u via de borden in het lokaal van eventuele wijzigingen.  In 
ieder geval doen we ons best om de wachttijden voor u zo kort mogelijk te houden en zullen 
opnieuw op 2 plaatsen tegelijk inkorven. 
 

Momignies: speelstraal 12 km, vanaf Coördinaat 505549.6/ 045429.2 (lokaal)  

Inkorven Momignies: op vrijdag Tussen 20:00 en 20:30 uur 

 

Soissons: speelstraal 12 km  Inkorving Soissons: Op vrijdag tussen 18:30 en 19:45 uur 

 

Kleine Halve Fond: Speelstraal 20 km.  Lossingplaats volgens de KBDB.  

Inkorving kleine HAFO donderdag tussen 18:00 en 19:00 uur.  

 

Grote Halve Fond – Speelstraal 21km  

Inkorving donderdag tussen 19:00 en 19:30 uur.     

 

Aanmelden van de duiven van de zware halve fond kan via “anONS” (www.anONS.be ) 

Of wanneer indien het niet anders kan via 016 63 41 58 /  GSM 0474629256.   

 

Ter herinnering in verband met deelname aan de zware halve fond (Nationale Vluchten) op 

beslissing van de KBDB EN de vervoerders:  

 De liefhebbers zullen hun aantal duiven dat ze willen inkorven verplicht moeten meedelen 

aan de inkorvingsburelen de dag VOOR de inkorving.  

 De verenigingen zullen de avond vóór de inkorving het aantal ingeschreven duiven digitaal 

doorgeven op het KBDB platform.  

Na thuiskomst dienen alle duiven van de grote halve-fond wedvluchten aangemeld te worden:  

 De eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf 

het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) 

 Vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten 

vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)  

 Alle duiven moeten aangemeld worden.  
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Blad 4 

Bijkomende informatie 

 Koppeling van de ringen: op afspraak vanaf heden.  Voor de leden is het koppelen GRATIS. 

Wie geen lid is betaalt 15 € voor de kas.  

 Noodkoppelingen: noodkoppelingen blijven toegelaten maar moeten op last van boete 

geregulariseerd worden VOOR de volgende inkorving (zie ART. 30 § 3 VAN HET NSR van de 

KBDB)  

 Alle duiven moeten verplicht gevaccineerd worden tegen Paramixo. Liefhebbers dienen hun 

vaccinatie formulieren van de veearts in te dienen voor men zijn duiven de eerste maal aanbied. 

Wit voor de liefhebber en geel voor het lokaal van uw hoklijst. 

 BELANGRIJK - Alle duiven moeten ook op uw naam ingeschreven zijn bij de KBDB (mutatie) 

Dit telt ook voor duiven van bons, gekregen duiven, aangekochte duiven, … Duiven die niet op 

uw naam staan zullen onherroepelijk uit de uitslag genomen worden. (het bonnetje hebben 

alleen is niet genoeg)  

 Klokje binnenbrengen na de wedstrijd de zaterdag tussen 18:00 en 18:30 uur. Bij uitgestelde 

lossingen verschuiven we dit naar zondag tussen 18:00 en 18:30 uur tenzij anders vermeld op het 

bord (in geval het uitstel enkel de snelheidsvluchten aangaat, dan slaan we de klokjes af meteen 

na de wedstrijd)  

                                                    
Telefoon nummer Hagelandse Duivenbond Voorzitter: 016634158 of GSM 0474629256 
 
Momignies  en de leervluchten    : Vanderstukken A. 
Soissons        : Vanderstukken A. 
Kleine halve fond       : Vanderstukken A. 
Zware Halve Fond       : Volgens de inrichter 
 
Bekijk uitslagen kort na de wedstrijd online en Bezoek ons op: www.bloggen.be/hdb 
 
Nuttige Telefoonnummer: 
Vergezeller: Vanderstukken A: 016/777640 

Bijkomende leervluchten uit Momignies voor 2022 zullen georganiseerd worden in samenspraak met 
de vervoerders en worden gelost op woensdag! 

 

Denk eraan meedoen is belangrijker dan winnen! (Maar winnen is plezanter…)  

 
VEEL SUCCES AAN IEDEREEN EN EEN GOEDE VLUCHT!! 

 
De Voorzitter :       Secretaris : 
Sterckx Simonne       Gerry De Blick 
Tel :       016/634158      tel : 0478500589 
Gsm :     0474 629256       
E-Mail:  sterckx.simonne@skynet.be    gdeblick@gmail.com 



Vluchtkalender 2022 - Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge 

 Datum : Leerdrachten Kleine en grote Snelheid Kleine HAFO Grote HAFO 
Woe 30/maart  Fleurus    
ZA 2/apr  MOMIGNIES (O/Y)   
ZA 9/apr  MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y)   
Woe 13/ apr  Fleurus    
ZA 16/apr  MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y)   
ZA 23/apr  MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y)   
ZA 30/april  MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y)   
ZA 7/mei  MOMIGNIES / SOISSONS (O/Y) Sermaises (O/Y)  
ZA 14/mei  MOMIGNIES + Jonge / NANTEUIL (O/Y) Sermaises (O/Y)  Salbris (O+Y) BU 
ZA 21/mei  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y)  Sermaises (O/Y) Vierzon Int Prov met Antw en Henegouwen 
Woe  26/mei  Fleurus    
ZA 28/mei  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y) Sermaises (O/Y) Bourges I (O+Y) Nationaal 
Woe 1/juni  Fleurus    
Za 4/juni  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y + Jonge) Sermaises (O/Y) Argenton I (O+Y) Nationaal 
Woe 8/juni  Fleurus    
ZA 11/juni  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y) Sermaises (O/Y) Vierzon (O+Y) BU 
ZA 18/juni  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y+ Jonge)  Argenton II (O+Y) Nationaal 
ZA 25/juni  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y/Jo) Prov. Issoudun (O+Y) Nationaal 
ZA 2/juli  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y/Jo) Vierzon Provinciaal 
Woe 6/juli Fleurus    
ZA 9/juli  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / NANTEUIL (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y/Jo) Gueret (O+Y) Semi Nationaal 
Woe 13/juli Fleurus    
ZA 16/juli  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y/Jo) La Souterraine (O+Y) Nationaal / Orleans Pro 
Woe 20/juli Fleurus    
ZA 23/juli  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / NANTEUIL (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y/Jo) Vierzon BU 
Woe 27/juli Fleurus    

ZA 30/juli  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo) GEEN kleine HAFO Bourges II Nationaal  oude jaard. en jonge 
ZA 6/aug  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo) Orleans (O/Y/Jo) Châteauroux I Nationaal oude en jonge 
ZA 13/aug  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y/Jo) Argenton III (O+Y+Jonge) Nationaal 
ZA 20/aug  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y/Jo) VIERZON BU 
ZA 27/aug  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / SOISSONS (O/Y+Jo) Sermaises (O/Y/Jo) Argenton IV (O+Y+Jonge) Nationaal 
ZA 3/sept  MOMIGNIES (O/Y+Jo) / LAON (O/Y+Jo)   SALBRIS  BU 
ZA 10/sept  MOMIGNIES (O+Jo) / LAON (O+Jo) Châteauroux II Nationaal oude en jonge 

ZA 17/sept  MOMIGNIES (O+Jo) / LAON (O+Jo)  

Leervluchten op Momignies zullen van week tot week georganiseerd worden en aangekondigd worden op het bord in het lokaal.  
Datums zijn deze van de vluchten, inkorven de dag voordien tussen 19:00 en 20:00 uur.   


