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Reisrooster 2021 
Vereniging 

Vereniging : Naam OUDE TORTELDUIF   Locatie : 1745 OPWIJK Stamboeknummer 22469 

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

                                            KBDB – PE Vlaams-Brabant 

Keuze : in welke lossingszone is uw maatschappij vervat op de snelheid voor 2021* 

    Sector 1  Sector 2  Sector 3 

Keuze : in welke lossingszone is uw maatschappij vervat op kleine hafo voor 2021*   

                                                         Sector 1  Sector 2 & 3                      

Kleine snelheid : 
 Maakt deel uit van het verbond/samenspel …………………………………………………………………………… 

 en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. 

 Hoofdlokaal is :…………………………………………………………………………. Stamboeknummer :……………… 

 

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:  Van den Bossche Bart 104001-17  
(naam en eventueel lidnummer) 
 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif :  € 0,63  

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) 

X 

X 
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9 Km   505718,9 / 041102,3 

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 : 

Lathouwers & Co 

Veilinglaan 39 

1861 Wolvertem 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaams - Brabant straal 9 km
Oost-Vlaanderen aanpalend en overaanpalend : Moortsel = 9310 Moorsel – 9310 Meldert – 
9310 Baardegem – 9280 Wieze –9280  Lebbeke – 9255 Buggenhout – 9320 Erenbodegem – 
9470 Denderleeuw
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 Grote snelheid : 
 Maakt deel uit van het verbond/samenspel …………………………………………………………………………… 

 en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. 

 Hoofdlokaal is :…………………………………………………………………………. Stamboeknummer :……………… 

 

 

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: …………………………………………………………………………….  
(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 

 

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

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

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

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

Niet van toepassing
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Kleine halve-fond : 
 Maakt deel uit van het verbond/samenspel …………………………………………………………………………… 

 en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. 

 Hoofdlokaal is :…………………………………………………………………………. Stamboeknummer :……………… 

 

 

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: …………………………………………………………………………….  
(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 

 

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

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

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

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

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

Niet van toepassing
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Grote halve-fond (geen nationaals) : 
 

 Maakt deel uit van het verbond/samenspel …………………………………………………………………………… 

 en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. 

 Hoofdlokaal is :…………………………………………………………………………. Stamboeknummer :……………… 

 

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 (*) 

 

Onze vereniging neemt deel aan volgende dubbelingen : 

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

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

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

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

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

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

Deelnemingszone 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 

 

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

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

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

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

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

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

Niet van toepassing
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Vluchten met speciale deelnemingszone (kermisvluchten, 

midweekvluchten, voor- en najaarsvluchten, Ronde van België)  
Gelieve indien nodig een document met de voorziene vluchten bij te voegen 

met vermelding van de losdag, de lossingsplaats en de vervoerder. 

 Ronde van België enkel op zaterdag of zondag gedurende de periode zoals vermeld in art. 11 van het NSR. 

 Officiële lossingsplaatsen in Wallonië 2021 -  bijgevoegd. 

 Lossingsdagen voor de lossingsplaatsen in Wallonië: dinsdag, woensdag, zaterdag, zondag & feestdagen 

 

Maakt deel uit van het verbond/samenspel …………………………………………………………………………… 

       en volgt het vluchtprogramma ingediend door deze laatste. 

 Hoofdlokaal is :…………………………………………………………………………. Stamboeknummer :……………… 

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

 

 Kermisvluchten (*) 

 midweekvluchten (*) 

 voor- en najaarsvluchten (*) 

 Ronde van België                   op zaterdag      of           op zondag (*) 

(*) aanduiden wat past 

(*) 1 formulier gebruiken per categorie (kermisvluchten, midweekvluchten, voor- en najaarsvluchten, Ronde van 

België) 

Dag   Data     Vluchten 

Zondag   11/7   inkorving zaterdag 10/7 

Woensdag  14/7   inkorving dinsdag 13/7 

Zondag   18/7   inkorving zaterdag 17/7 

Woensdag  21/7   inkorving dinsdag 20/7 

 
 
Rangschikker : Van den Bossche Bart  
(naam en eventueel lidnummer) 
Aangerekende kosten per ingekorfde duif : € 0,63  

Deelnemingszone : 

OF  

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

9 km 505718,9 / 041102,3 

OF 

X 

X 
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 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 

 

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

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

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

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

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

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

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

Vervoerder: Lathouwers en Co 

Bijlage 

 Gelieve op de bijgevoegde geografische kaart de deelnemingszone aan te duiden en deze kaart bij te voegen 

aan huidig document.  

 

 

Stempel van de vereniging    Stempel van de KBDB 

 

 

 

 

  

Vlaams - Brabant straal 9 km
Oost-Vlaanderen aanpalend en overaanpalend : Moortsel = 9310 Moorsel – 9310 Meldert – 
9310 Baardegem – 9280 Wieze –9280  Lebbeke – 9255 Buggenhout – 9320 Erenbodegem – 
9470 Denderleeuw
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Leervluchten 

 Officiële lossingsplaatsen in Wallonië 2021 bijgevoegd. 

 Lossingsdagen voor de lossingsplaatsen in Wallonië (dinsdag, woensdag, zaterdag, zondag & feestdagen) 

 

Dag   Data     Vluchten 

Dinsdag   10/3   Quievrain 

Tot 

Dinsdag  12/10   Quievrain 

 

Vanaf begin maart inkorvingen Dinsdag vliegen op woensdag lossing Quievrain tot eind oktober 

Aangerekende kosten per ingekorfde duif :  € 0,50  

Deelnemingszone : 

OF  

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

 

505718,9 / 041102,3 

 

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 

 

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

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

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

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

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

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

Vervoer 

Naam vervoerder: Lathouwers en Co 

OF 

Eigen vervoer: 

 Type voortuig: ……………………………………………………………………………… 

 Nummerplaat: …………………………………………………………………………….. 
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 Voertuig goedgekeurd:  JA  NEEN (schrappen wat niet past) 

Indien JA: 

Goedgekeurd op datum van …………………………… door ……………………………………….. (naam) – goedkeuring dient 

bijgevoegd te worden 

Indien NEEN: aanvraag tot keuring (door NEEN te antwoorden, wordt automatisch een aanvraag tot keuring 

ingediend) 

 Naam van de verantwoordelijke: …………………………………………………………………. 

Bijlage 

 Gelieve op de bijgevoegde geografische kaart de deelnemingszone aan te duiden en deze kaart bij te voegen 

aan huidig document.  

 

Coördinaten LOKAAL / KERK  505718,9 / 041102,3 
 

 

Het hoofdbestuur van de vereniging : 

De voorzitter,    De secretaris,   De schatbewaarder, 

Van Mulders August   Van den Bossche Bart  De Mol Emiel 

(naam)    (naam)    (naam) 

 

 

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

(handtekening)   (handtekening)   (handtekening)  

Stempel van de vereniging    Stempel van de KBDB 

 

 Oude Tortelduif 22469 
Steenweg op Vilvoorde 223 
1745 Opwijk 

======



 

====



 

 

  22469 een straal van 9km vanop het lokaal. 



 
                         KBDB PE VLAAMS-BRABANT 
                                Gaasbeeks steenweg 52 -54  1500 Halle  

                                       Vluchtprogramma 2021 (Snelheid) 
 

        VERENIGING :  OUDE  TORTELDUIF   STAMNR. 22469 
        ADRES :  STEENWEG OP VILVOORDE 223,  1745  OPWIJK               

DATA PLAATS  
   
   
28 Maart QUIEVRAIN Zondag 
04 April QUIEVRAIN Zondag 
11 April QUIEVRAIN Zondag 
18 April QUIEVRAIN Zondag 
25 April QUIEVRAIN Zondag 
02 Mei QUIEVRAIN    leervlucht jonge Zondag 
09 Mei QUIEVRAIN    leervlucht jonge Zondag  
16 Mei QUIEVRAIN Zondag 
23 Mei    QUIEVRAIN Zondag  
30 Mei QUIEVRAIN Zondag 
06 Juni QUIEVRAIN Zondag 
13 Juni QUIEVRAIN Zondag 
20 Juni  QUIEVRAIN Zondag 
27 Juni QUIEVRAIN Zondag 
04 Juli QUIEVRAIN Zondag 
11 Juli QUIEVRAIN KERMIS Zondag 
14 Juli QUIEVRAIN KERMIS Woensdag 
18 Juli QUIEVRAIN KERMIS Zondag 
21 Juli QUIEVRAIN KERMIS Woensdag 
25 Juli QUIEVRAIN Zondag 
01 Augustus QUIEVRAIN Zondag 
08 Augustus QUIEVRAIN Zondag 
15 Augustus QUIEVRAIN Zondag  
22 Augustus QUIEVRAIN Zondag 
29 Augustus QUIEVRAIN Zondag 
05 September QUIEVRAIN Zondag 
12 September QUIEVRAIN Zondag 
19 September QUIEVRAIN Zondag 
26 September QUIEVRAIN Zondag 
03 Oktober QUIEVRAIN Zondag 
10 Oktober QUIEVRAIN Zondag 
17 Oktober QUIEVRAIN Zondag 
24 Oktober QUIEVRAIN Zondag 

 

 


