
HAFO VLAAMS-BRABANT EN NHV SECTOR 2 & 3 

 

Lokaal Bunsbeek: 
• Hoofdlokaal  kl 1/2 fond = Scherpenheuvel 

•  Naam van de lokalen en stamnummer   De Ware Boerenduivenbond    22123 

(lokalen die inkorven op de 1/2 fond) 
• Dubbelingen georganiseerd door de verenigingen    

•          Kleine 1/2 fond :  - sector 2 + 3 

•                                    - sector 3 

•                                    - sector 2 

•                                    - sector 3 - 7 verbond 

•                                    - Hafo Vlaams-Brabant  

•                                    - lokaal 

• deelnemingszone van de lokalen  kleine 1/2 fond = 20 km  

 

Duivenbond Diest & Omstreken 

de dubbelingen welke wij in Diest maken zijn : 
lokaal spel  - Hafo Vlaam Brabant  - Sector 3 en Sector 2+3 
  

Straal lokale dubbeling : 20 km vanaf coordinaat 5059200 / 0503035 
 
Lokaal De Hoop Rummen 

Zie bijlage (Rummen) 
 
 
 



Unie Landen - Straal Halve fond 2021 

 

 
 



Kleine halve-fond : 

 Maakt deel uit van het verbond/samenspel Hafo Demer en Dijle 

 en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. 

 Hoofdlokaal is :Sans Peur 22208 

 

Samenspel Demer & Dijle Kl Hafo wordt opgenomen in Sector 2 en NHV als overkoepelend 

samenspel/uitslag . 

 

Onze vereniging neemt deel aan volgende dubbelingen : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Onze vereniging : 

o richt geen lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*) 

o richt een lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*) 

Speelt alleen en volgt het vluchtprogramma opgenomen in bijlage 
(schrap de eventueel niet ingerichte wedvluchten). 

 

Rangschikker: ……in beheer bij SANS PEUR………………………………………………………………………. 
(naam en eventueel lidnummer) 
 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif : ……………gratis 

dubbelingen………………………………………………………. 

Deelnemingszone van de alleen spelende vereniging OF van de lokale dubbeling indien uw 

vereniging deel uit maakt van een verbond   : 

OF 

In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden) 

22208 Sans Peur   Herent  Straal 20 km 50°54'26,1"  -  4°40'26,0"  

•  

OF 

• Met deelgemeenten 

Opgelet !!! 

Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de 

deelnemingszone afbakenen. 

postcode naam van de deelgemeente                  postcode  naam van de 

deelgemeente 

 

……………            …………………………………………………              ………….               



……………………………………………… 

Naam van de vervoerder per wedvlucht : 

Bauwens……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Portduiven toegelaten? : 
(of er al dan niet portduiven worden toegelaten – cfr. sportreglement van de betrokken PE) 
 
JA - NEEN 
(schrappen wat niet past) 
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Kleine halve-fond : 
 Maakt deel uit van het samenspel     Sector 2&3  (NHV)……………………… 
 en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. 
 Hoofdlokaal is :Scherpenheuvel………………………………………………. Stamboeknummer :22672…… 
 
 
Onze vereniging neemt deel aan volgende dubbelingen : 

Sector 2&3…(NHV)…………………………………………………………………………………………………….. 

Sector 3……………………………………………………………………………………………………………. 

Hafo Vlaams Brabant……………………………………………………………………………………….. 

Lokaal ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Onze vereniging : 

o richt geen lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het verbond/samenspel (*) 

X      richt een lokale dubbeling in op de vluchten ingericht door het samenspel (*) 

Speelt alleen en volgt het vluchtprogramma opgenomen in bijlage  
(schrap de eventueel niet ingerichte wedvluchten). 

 

Rangschikker: Buelens Geert……………………………….  
(naam en eventueel lidnummer) 
 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif : ……………………………………………………………….  

Deelnemingszone van de alleen spelende vereniging OF van de lokale dubbeling indien uw vereniging deel uit 
maakt van een verbond   :  

OF 

 In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

OF 

 Met deelgemeenten 
Opgelet !!! 
Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone 
afbakenen. 
postcode naam van de deelgemeente                  postcode  naam van de deelgemeente 
 
……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

X 
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……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

……………            …………………………………………………              ………….              ……………………………………………… 

Naam van de vervoerder per wedvlucht : 

Vanderstukken…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Portduiven toegelaten? : 
(of er al dan niet portduiven worden toegelaten – cfr. sportreglement van de betrokken PE)  
 
 NEEN 
(schrappen wat niet past) 
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Reisrooster 2021 

Verbond/Samenspel - Dubbeling 

(in te dienen in uw PE/SPE vóór 01.02.2021) 

                                           KBDB – PE Vlaams-Brabant 

Dubbelingen van het Verbond/samenspel op de: 

 kleine snelheid (*) 
 

 grote snelheid (*) 
 

 kleine halve-fond (*) 
 

 grote halve-fond (geen nationaals) (*) 

(*) aanduiden wat past 

(*) 1 formulier gebruiken per categorie (kleine snelheid, grote snelheid, kleine halve-fond en grote halve fond 

(geen nationaals)) indien het verbond / de deelnemingszone verschillend is. 

 

Benaming van het verbond/samenspel : 

Kleine Hafo Demer en Dijle 

Verenigingen dewelke deel uitmaken van het verbond/samenspel: 

   Benaming + locatie          Stamboeknummer 

Hoofdlokaal  : Sans Peur Herent 22208 

Andere verenigingen   
Benaming + locatie             Stamboeknummer    Benaming + locatie                       Stamboeknummer                                

Lokaal   22055 Hafoclub De Klamper  Begijnendijk                   

Lokaal   22619  De zwaluw   Langdorp                                     

Lokaal   22466    De jonge liefhebbers     Testelt            

 

 

                    

Hoofdbestuur van het verbond/samenspel : 

(Het hoofdbestuur kan enkel bestaan uit personen die een bestuursfunctie bekleden in één van de verenigingen 

die deelnemen aan het verbond). 

 

Functies  Namen     Lidnummers   
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Voorzitter  Stommels Rudi (Sans Peur Herent)  302769-32 

Secretaris  Kenis Mario (De jonge liefhebbers    Testelt) 306957-49 

Schatbewaarder Rijmenants Louis (Hafoclub De Klamper) 173685-55 

 

Het verbond/samenspel volgt het vluchtprogramma, zoals opgenomen in bijlage (schrap de eventueel niet 

ingerichte vluchten). 

 

 

Dubbeling georganiseerd door het verbond : 

 
Rangschikker: In beheer bij lokaal De Jonge Liefhebbers Testelt 
(naam en eventueel lidnummer) 
 

Aangerekende kosten per ingekorfde duif :  1,10 Euro 

Deelnemingszone : 

In kilometers (gelieve het/de basiscoördina(a)t(en) voor de berekening te vermelden) 

22208 Sans Peur Herent       Straal 20 km       50°54'26,1"  -  4°40'26,0"  

22055 Hafoclub De Klamper  Begijnendijk      Straal 20 Km    51°01’06,4” – 4°46’.53,5” 

 

22619 De zwaluw Langdorp       Straal 20 Km      51°00’36,9”   - 4°51’41,7” 

22466 De Jonge Liefhebbers Testelt     Straal 20 Km    51°01’06.0’’ – 4°56’56.0’’ 

BEPERKT TOT VLAAMS-BRABANT UITGEZONDERD HIERONDER VOLGENDE VERNOEMDE GEMEENTEN 

EN 

• Met deelgemeenten 

Opgelet !!! 

Geef bij deelgemeenten alleen de naam op van de deelgemeenten die de omtrek van de deelnemingszone 

afbakenen. 

postcode naam van de deelgemeente                  postcode  naam van de deelgemeente 

 

2230 Herselt 

2431 Veerle 

3980 Tessenderlo 

2230 Ramsel 
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2235 Houtvenne 

2221 Booischot 

2223 Schriek 

Stempel van de hoofdvereniging    Stempel van de KBDB 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

• Gelieve op de bijgevoegde geografische kaart de deelnemingzone aan te duiden en dit zowel voor de 

hoofdwedvlucht evenals de dubbelingen en deze kaart(en) bij te voegen aan huidig document. 

• Het vluchtprogramma van het verbond/samenspel dient eveneens in bijlage te worden gevoegd. 

 

Programma en deelnemingszone  hoofdwedstrijd  : zie Nieuw Hafo verbond 

 

 

Reglementaire beschikkingen : 

Wij verwijzen naar Art. 6 § 2 en Art 8 van het NSR (zie apart document) 

 

RICHTEN OOK EEN LOKALE DUBBELING IN: 

- 22208 Sans Peur Herent 

- Demervalei 2020 :  22619 Langdorp  22466  Testelt 22055 Begijnendijk 

-  

 

 

 

 

 

 



 


