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Verbroedering – OBRAFO Tienen  
St Barbarastraat 3, 

3300 Tienen. 

Tel.: 0472-070411 
e-mail: verbroedering.tienen@skynet.be 

 

Website: www.obrafo.be 

Duivennieuws 
Tijdschrift, verschijnt wekelijks van april tot september,  

driemaandelijks van oktober tot maart.  
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OBRAFO in beweging…  

Wij trokken er een streep onder. Het vorige vluchtseizoen was meer dan goed. De resultaten van het opmer-

kelijk succesvolle voorbije jaar zijn aan de archieven toevertrouwd. Met enige menselijke fierheid wegens de 

uitstekende prestaties van Obrafo- - vrienden liefhebbers hopen we een nog aangenamere hobbyvoldoening 

te mogen beleven in het seizoen 2018. Maar … er is een grote “maar”. Kommer en kwel zijn onstuitbaar aan 

de macht. Zeker wat betreft de klimatologische berichtgeving die we ondertussen de laatste maanden en we-

ken moesten slikken. Recordmetingen en aanverwante straffe signalen over ongekende weersomstandigheden 

maakten twijfelachtig het goede nieuws uit. Vandaar dat meer dan ooit de o- zo-noodzakelijke opleermomen-

ten dreigden mee te verwateren. Inmiddels breekt er weer zo’n tussenseizoen aan met gekend kwakkelweer: 

de lente Maar met het jaarlijks vooruitzetten van de klokken kunnen we hoopvol beginnen kijken naar wat 

voor ons de prettige sportieve toekomst heet en waar we mekaar kunnen vinden. Wat daar tegenover een 

meer dan dramatische toestand dreigt te worden zijn de chaotische aanvallen van het wanordelijk en onbe-

heerd roofvogelbestand dat onze kolonies ongenadig blijft teisteren. Uitdagend zonder meer. Van overal 

worden hopeloze melkers ons gesignaleerd waarvan sommigen met lede ogen gehalveerde aantallen piepers 

en oude vliegers aan het trainen trachten te krijgen. Niettegenstaande, geloven of niet, met gemengde gevoe-

lens vinden jullie hierna de vluchtkalender 2018. Hopelijk vindt iedereen zijn gading en keuzes voor elke 

beoogde discipline. Alleszins een succesvol seizoen 2018 toegewenst namens het bestuur en onze medewer-

kers.  

Het bestuur. 

België – Belgique 

P.B. 

3300 Tienen 1 

2/2643 

mailto:verbroedering.tienen@skynet.be
http://www.obrafo.be/
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 Extra vluchten uit Momignies 

In de maanden mei, juni en juli, iedere woensdag een vlucht uit Momignies. 

Inkorving op dinsdagavond van 19 tot 20 uur. 
 

                                         

Kalender Snelheid 2018 

 
Vluchten uit Momignies – Laon – Soissons - Nanteuil 

 
31/mrt   Momignies     

7/apr   Momignies     

14/apr   Momignies   Soissons 

21/apr   Momignies   Soissons 

28/apr L Momignies   Soissons 

    5/mei L Momignies   Soissons 

12/mei L Momignies   Nanteuil 

19/mei * Momignies   Soissons 

26/mei   Momignies 
 

Soissons 

2/jun   Momignies  * Laon 

9/jun   Momignies   Laon 

16/jun   Momignies   Soissons 

23/jun   Momignies   Soissons 

30/jun   Momignies   Soissons 

7/jul   Momignies   Nanteuil 

14/15/jul   Momignies   Soissons 

21/jul   Momignies   Soissons 

28/jul   Momignies   Nanteuil 

4/aug   Momignies   Soissons 

11/aug   Momignies   Soissons 

18/aug   Momignies   Soissons 

25/aug   Momignies   Soissons 

1/sep   Laon   
 8/sep   Laon   
 15/sep   Laon   
   22/sep   Laon   
 29/sep   Momignies   
    

De * geeft weer wanneer er met jongen kan gestart worden op de desbetreffende vluchten. 

 

L = jongen kunnen mee als leervlucht. September telt niet mee voor de kampioenschappen. 
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Vluchtkalender hafo, provinciale, nationale en internationale vluchten 2018 

 
 Hafo Grote Hafo Fond Grote Fond 

5 mei Melun    

12 mei Chevrainvilliers Blois (O-Y) (B.U.)   

19 mei Chevrainvilliers Vierzon (O-Y) (I.P.) 
Chalon-S-S. (I.P.) 

  

26 mei Chevrainvilliers Bourges (O-Y)   

2 juni Chevrainvilliers Blois (O-Y) (B.U.) Limoges (O)  

9 juni Chevrainvilliers Chateauroux (O-Y) Valence (O)  

16 juni Melun (O-Y-J) Bourges (O-Y) (B.U.) Cahors (O)  

22 juni    Pau (O) 

23 juni Melun Argenton (O-Y) Brive (O-Y)  

29 juni    Agen (O-Y) 

30 juni Chevrainvilliers Gueret (O-Y) Montelimar (O-Y)  

6 juli    Barcelona(O) 

7 juli Melun Chateauroux (O-Y) Limoges (O-Y)  

13 juli    S.Vincent (O) 

Zon 15 juli Chevrainvilliers Blois (O-Y-J) (B.U.) Jarnac (O-Y)  

20 juli    Marseille (O) 

21 juli Chevrainvilliers Blois (J) (B.U.) 
Argenton (O-Y) 

Libourne (O-Y)  

27 juli    Narbonne(O-Y) 

28 juli Chevrainvilliers Vierzon (O-Y-J) (B.U.) Tulle (O-Y)  

3 augustus    Perpignan (O) 

4 augustus  Bourges (O-Y-J) Angouleme (O-Y)  

11 augustus Chevrainvilliers Chateauroux (O-Y-J) Bergerac (O-Y)  

18 augustus Chevrainvilliers Le Mans (O-J) (B.U.)   

25 augustus Melun Argenton (O-J)   

1 september Melun Blois (O-J) (B.U.)   

8 september  Chateauroux (O-J)   

 
 

O : oude duiven 

 

Y : jaarse duiven  Extra info over de vluchten wekelijks via onze aankondigingen ! 

 

J : jonge duiven 
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Poulebrieven 

 

Poulebrief OBRAFO  

 
Hoofding. Liefhebbers, gelieve aan te kruisen voor welke dubbeling u de poulebrief hebt ingevuld.  

Geen wijzigingen t.o.v vorige jaren 

 

Welke Poulebrieven invullen ?  
 

Elke liefhebber wordt automatisch opgenomen in alle dubbelingen waarin hij/zij mag meedoen (zie tabel) 

Voor de deelnemingszones van de verschillende lokale dubbelingen verwijzen wij naar de uitleg en deelne-

mingszones. 

 

Poelbrieven kan u afdrukken via de site ! 

Aan de kassa is een bundeltje (5 poelbrieven) verkrijgbaar voor 50 cent * 

 

Snelheid : 

 
Verplicht :  Verbroedering A. Facultatief  West, Oost, Verbroedering B en Obrafo. 

 

Momignies : Samenspel met Bierbeek, Kapellen, Geetbets, Rummen, Overhespen en Tienen 

 

Laon, Soissons en Nanteuil  : Samenspel met Bierbeek, Kapellen, Geetbets, Rummen, Overhespen, Landen en 

Tienen. 

 
Hafo 

 

Verplicht :  Kumtich. Facultatief  Obrafo, West, Oost, Verbroedering A en Verbroedering B. 

Samenspel met Geetbets, Rummen, Overhespen, Landen en Tienen. 

          

Grote Hafo 

 

Nationale vluchten: Verplicht : Nationaal en Kumtich + optioneel Zonaal, CFW, Brabantse-Unie, Prov. Vlaams-

Brabant , Obrafo,  Zone West of Oost,  Verbr.A. 

 

Provinciale en interprovinciale vluchten : Verplicht : BU of CFW en Kumtich + optioneel Prov. Vlaams-

Brabant, Obrafo, Zone West of Oost, Verbr. A 

Samenspel met Rummen, Ramillies en Tienen. 

 

Fond – idem nationale vluchten (optioneel : zie tabel) Samenspel met Ramillies. 

 

Zware Fond – idem nationale vluchten (optioneel : zie tabel) Samenspel met Ramillies. 
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Kampioenschappen Verbroedering-Obrafo 2018 

 
I. Reeksen, periodes en categorieën 
 

WIJZIGINGEN !!!   

    
 

Categorie 
    

Dubbelingen 
    Reeks Inkorving O Y J  D   V.A. V.B. K Oost  West OB 

 Snelheid Vrijdag X X X     X X   X 
 

X X 
 Hafo Donderdag X X X     X X X X 

 
X X 

 Zware H.F Donderdag X X X     X 
 

X X   X X 
 Fond Woensdag X X X     X   X 

 
  

 
X 

 Zware Fond Maandag X X   X*       X   
 

  X* 
 

               V.A.: Verbroedering A. V.B.: Verbr. B. 
  

K : Kumtich 
      Oost : Zone O. 

 
West : Zone W. 

  

OB : Obrafo 
                

Algemene voorwaarden 

 

- Enkel de uitslagen met oude, jaarse en jongen binnen de eigen categorie, komen in aanmerking. 

Duivinnen enkel van toepassing op zware fond – uitslag Obrafo (*) 

- Enkel de volle prijzen per drietal worden in aanmerking genomen. 

- Enkel de liefhebbers met een lidkaart 2018(tot 15 juni) zullen worden geklasseerd en zij die be-

reid zijn tot het schenken van een bon voor een jonge duif op de kampioenendag. 

Lidkaart Obrafo bedraagt 15 Euro 

- Prijzen zijn persoonlijk af te halen op de kampioenendag. 

Niet afgehaalde prijzen van niet-verontschuldigde liefhebbers blijven in de vereniging. 

 

II. Titels en puntendeling 

 
1+2 

 
Eén punt per gespeelde prijs met de eerste of tweede getekende binnen de aangeduide periode van de betrokken 

categorie. Enkel de prijzen per drietal worden in aanmerking genomen. Er worden 10 liefhebbers gerangschikt 

 

Beste Hok 

 

De nummers één tot en met vijf krijgen respectievelijk 10,8,6,4 en 2 punten, alle andere nummers die zich 

rangschikken krijgen 1 punt. Enkel de prijzen per drietal worden in aanmerking genomen. Er worden 10 lief-

hebbers gerangschikt. 

 

Asduif 

 

Een rangschikking wordt opgemaakt volgens behaalde coëfficient (prijs * 100/aantal duiven). Enkel de prij-

zen per drietal gewonnen komen in aanmerking. Er worden 10 liefhebbers gerangschikt. Maximum 2 duiven 

per hok. 
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De criteria voor de nationale kampioenschappen zijn hier van toepassing voor de asduiven ! 

 

Asduif snelheid oude :  6 prijzen 

Asduif snelheid jaarse : 6 prijzen 

Asduif snelheid jonge : 6 prijzen 

Asduif Hafo oude : 5 prijzen 

Asduif Hafo jaarse: 5 prijzen 

Asduif Hafo jonge : 4 prijzen 

Asduif Grote Hafo oude : 4 prijzen 

Asduif Grote Hafo jaarse : 4 prijzen 

Asduif Grote Hafo jonge :  3 prijzen 

Asduif fond oude : 3 prijzen 

Asduif fond jaarse : 2 prijzen 

Asduif zware fond oude : 2 prijzen 

Asduif zware fond jaarse : 2 prijzen 

 

 

 

Koning-Algemeen kampioen Verbroedering of Obrafo 

 

De punten van de eerste tien gerangschikten (van 10 naar 1 punt) van de kampioenschappen 1+2 en Beste 

hok worden opgeteld. 

 

 

Algemene spelinfo en huisregels 
 

Spelinfo 

 
Lossing:        Snelheid Vlaams-Brabant sector 3 – Transport Bauwens 

  Hafo Vlaams-Brabant sectoren 2-3 -Transport Bauwens 

 

Wijziging Portkosten: Momignies : 50 cent 

    Grote snelheid : 75 cent 

    Hafo : 1euro 
 Andere volgens de prijs van de inrichter.  
 

20 cent reductie op de portgelden voor alle vluchten in 2018 

 (max.10 duiven per lid/per wedstrijd met lidkaart Obrafo aan 15 Euro) 

D.w.z 2 Euro korting in het geval van 10 gezette duiven 

De gedigitaliseerde uitslagen zijn gratis  ! ( met lidkaart Obrafo) 

Uitbetaling van deze gelden op de kampioenenhulde. 
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Uitslag: Lokale dubbelingen aan 1 euro “gratis voor de leden”, overige volgens prijzen inrichter. 

  Uitslagen per e-mail worden verstuurd onmiddellijk nadat de uitslag klaar is. 

Papieren versie  aan 1 Euro (per post 1 Euro extra)  

Klachten voor donderdagavond 21 uur via email op verbroedering.tienen@skynet.be of op het 

nummer 0498/680278 

  

Inkorvingen: Momignies op woensdag : Dinsdagavond tussen 19u00 en 20u00 

  Kleine snelheid : Vrijdagavond tussen 18u30 en 20u30 

  Grote snelheid : Vrijdagavond tussen 18u30 en 20u30 

  Hafo :  Donderdagavond tussen 18u tot 21u00 

  Grote Hafo : tussen 19u00 tot 21u00 

  Fond en Zware fond : tussen 19 en 20 uur (OPGELET WIJZIGING) 

 

Respecteer de laad – en loszone aan de ingang van het lokaal en maak cor-

rect gebruik van het ticket met nummer voor wat betreft de inkorving van 

uw duiven. Dit in éénieders belang !!! 

  

Chipringen: Er worden geen chipringen gekoppeld voor of tijdens de inkorving ! 

Noodkoppelingen zijn enkel toegelaten bij verlies van of defecte chipring en moeten voor de 

volgende inkorving geregulariseerd worden in de klok. ZEER BELANGRIJK. Niet geregula-

riseerde duiven zullen niet mogen deelnemen aan de wedstrijd, zelfs na inkorving.  

  Koppelen chipringen: gratis voor de leden op afspraak. 

 

Lokalen : Het is voor iedereen ten strengste verboden te roken in alle ruimtes van het lokaal 

 

Huisregels : 

 

      -    Portduiven (Momignies) worden eerst aan de kassa betaald alvorens u kan inkorven ! 

- Uw rekening dient te worden aangezuiverd bij aanvang van het vluchtseizoen !  

- Wij trachten ecologisch en economisch te werken en houden rekening met het milieu.  

Aan de kassa krijgt u op het scherm te zien, wat de onkosten en zetgelden bedragen.  

            Wenst u deze info op papier, dan wordt er 20 cent per afdruk aangerekend 

            (aanduiden op poulebrief – anders niet mogelijk !) 

- Poulebrieven verkrijgbaar aan de kassa aan 50 cent voor 5 stuks. 

- De burelen zijn enkel toegankelijk voor bestuur en medewerkers.  

Al uw formaliteiten kan u persoonlijk afhandelen aan de kassa.  

-  Klokken binnenbrengen op zaterdag tussen 17u en 19u (in de maand april tussen 17u-18u) 

De klokken worden uitgelezen aan het loket. 

-  Afgelaste vluchten, klokken binnenbrengen op dinsdagavond. 

 

 

mailto:verbroedering.tienen@skynet.be
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Barbecue : vrijdag 6 juli 2018 van 17 tot 19 uur. 

 

Mosselfeest : 30 september 2018 van 11u30 tot 13u30 en van 17 tot 19 uur. 

 

Uitreiking dagprijzen : 20 oktober 2018 

 

Kampioenendagen : Verbroedering- Zaterdag 17 november 2018 

   Rhone-cup – In december 2018 

   Obrafo – In februari 2019. 

    

Jaarlijkse vergadering : 15 december 2018  

  

 

          
 

 

 

 
 

Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw-Nieuw 

Gratis Regelmatigheidcriterium op Valence, 

Montelimar (O-Y), Barcelona, Marseille, Narbonne (O-Y), 

Perpignan. Uitslag Kumtich.  
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Deelnemingszones Verbroedering Tienen 
 

Punt Kumtich  50°49’13,1” – 04°53’13,8” 

 

Snelheid Kumtich : 
Verbroedering A :Straal 14 km vanaf punt Kumtich. 

Verbroedering B : Straal 6 km vanaf punt Kumtich. Deze dubbeling is enkel mogelijk met 10 getekende duiven 

per categorie en per liefhebber. 

Oost en West volgens paarse lijn. 

 

Hafo Kumtich : 
Maximum straal voor deelname is 20 km binnen de blauwe omlijning. 

West en Oost volgens paarse lijn. 

 

Grote Hafo Kumtich : 
Maximum straal voor deelname is 21 km binnen de rode omlijning. 

West en oost volgens paarse lijn. 

 

Fond en Zware-Fond Kumtich : 
Maximum straal voor deelname is 25 km binnen de rode omlijning. 

 

Deelnemingszones samenspel OBRAFO 

 

Samenspel Obrafo Snelheid : 
Dubbeling Obrafo : samenvoeging van de stralen van de deelnemende maatschappijen. 

 

Samenspel Obrafo kleine Hafo 
 

Dubbeling Obrafo : samenvoeging van de stralen van de deelnemende maatschappijen. 

 

Samenspel Obrafo Grote Hafo 
 

Dubbeling Obrafo : samenvoeging van de stralen van de deelnemende maatschappijen. 

 

 

Obrafo fond en zware fond 
 

Dubbeling Obrafo : samenvoeging van de stralen van de deelnemende maatschappijen. 

Dubbeling Oost en West volgens paarse lijn in Obrafo en Ramiilies. 
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Rode omranding : 

Deelnemingszone Fond en Zware Fond met maximum 25 km vanaf punt Kumtich. 

Blauwe omranding : 

Deelnemingszone Kumtich : Grote Hafo met maximum 21 km vanaf punt  

 Kumtich. 

Deelnemingszone Kumtich : Hafo met maximum 20 km vanaf punt Kumtich. 

Paarse lijn : scheiding tussen West en Oost. 


