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VLUCHTPROGRAMMA  2021 

 
 

 



 

      Vluchtprogramma 2021 
 

 

Datum      Lossingsplaats  Kamp.   Gratis 
 

1 mei   Melun    O/Jrl    O/Jrl 

    

8 mei   Melun    O/Jrl    O/Jrl 

 

15 mei  Sermaises   O/Jrl    O/Jrl 

     

22 mei  Sermaises   O/Jrl    O/Jrl 

     

29 mei  Sermaises   O/Jrl    O/Jrl 

    

5  juni  Sermaises   O/Jrl    O/Jrl    

 

12  juni  Sermaises   O/Jrl    O/Jrl 

 

19  juni  Melun    O/Jrl/Jo   O/Jrl/Jo  

 

26  juni       Melun    O/Jrl/Jo   O/Jrl/Jo 

 

3  juli  Sermaises   O/Jrl/Jo   O/Jrl/Jo  

 

10  juli  Sermaises   O/Jrl/Jo   O/Jrl/Jo    

 

17  juli  Sermaises   O/Jrl/Jo   O/Jrl/Jo    

 

24  juli  Fay Aux Loges (Prov) O/Jrl/Jo     O/Jrl/Jo Inkorven donderdag 

 

31  juli  Pont St Maxence  O/Jrl/Jo     O/Jrl/Jo 

 

7  augustus  Sermaises   O/Jrl/Jo     O/Jrl/Jo   

 

14  augustus Sermaises   O/Jrl/Jo     O/Jrl/Jo 

 

21  augustus Auxerre (Prov)  Jo      Jo  Inkorven donderdag 

 

28  augustus Sermaises   Jo       Jo 

 

 

Vergezeller : Bauwens, Stekene. 

Onkosten per duif : 1.00 €  Uitslag : Prijs : oude 1€, jaarse 1€, jonge 1€. 

 

 

 

 



De inkorving zal steeds gebeuren op vrijdag in de volgende burelen :  

Lokaal 1 : Blauwen Hoek (Duffel-Mijlstraat), Wandeling 74, Duffel (Mijlstraat)  

van 19 tot 20 uur 

Lokaal 2 : Berlaarse Hafovrienden (Heikant), Aarschotsebaan 123, Berlaar   

van 18.00 tot 19.30 uur 

Lokaal 3 : Luchtklievers (Bouwel), Herenthoutsesteenweg 41, Bouwel  

van 17.45 tot 19.00 uur 

Lokaal 4 : De Witpen (Itegem), Isschotweg 17, Itegem     

van 18 tot 19 uur 

Lokaal 5 : Duivenbond Nijlen, Albert Kanaalstraat 1, Nijlen 

  van 18.30 tot 19.30 uur 

 

 

De volgende gemeenten mogen in Regio Mechelen deelnemen : 

Hombeek, Muizen, Rijmenam, Bonheiden, Leest, Mechelen, Heffen, Walem, Duffel, Lier, 

Putte, Kessel, Itegem, Berlaar, Beerzel, St. Kat. Waver, O.L.V. Waver, Koningshooikt, 

Nijlen, Emblem, Peulis, Lint, Broechem, Vremde, Boechout, Viersel, Massenhoven, Pulle, 

Zandhoven, Pulderbos, Bevel, Grobbendonk, Bouwel, Herenthout, Vorselaar, Kasterlee, 

Hallaar, Heist od Berg, Schriek, Herentals, Wiekevorst, Morkhoven, Poederlee, Lichtaart, 

Noorderwijk. 

 

Halve fond-club  Regio Mechelen 
 

Regio Mechelen anno 2021 ! 
 

Het duivenseizoen 2020 was voor elke duivenmaatschappij een enorme inspanning en 

uitdaging.  Corona was de grote schrik van iedereen.  Zonder veel kleerscheuren en met 

de nodige zorgen hebben we het seizoen doorstaan. 

Voor 2021 hopen we weerom op een superspannend seizoen !  Ieder jaar strijden 

verschillende liefhebbers om onze felbegeerde titel van algemeen kampioen. 

Zoals in 2020 zijn we verplicht om de jaarse duiven in de prijskamp van de oude duiven 

te laten vliegen.  Ook is er nog een aparte prijskamp met de jaarse duiven.  We spelen 

dus in 3 categoriën oude (oude en jaarse samen), jaarse en jonge duiven.   

We hopen dat jullie talrijk zullen aanwezig zijn op onze wedstrijden en zullen onze 

uiterste best doen om knappe waarborgen en prijzen te voorzien voor 2021. 

Veel succes ! 

 

ADMINISTRATIEKOSTEN 

Om deel te nemen aan de wedstrijden van Regio Mechelen dient iedere liefhebber 

eenmalig 5€ te betalen.  Betaling dient te gebeuren de eerste vlucht die je deelneemt.  

Je kan dan ook deelnemen aan kampioenschappen (met bijhorende geldprijzen), asduiven, 

trofeeën, nevenklassementen als er zijn derby en gratis prijzen/waardebons. 



KAMPIOENSCHAPPEN 

In elke reeks : oude, jaarse en jonge worden de kampioenschappen betwist met de  

2 eerstgetekende duiven.  Het aantal behaalde punten (10-delig stelsel geen afronding) 

bepaalt de klassering.  Bij gelijkheid van punten wordt het verschil gemaakt door het 

coëfficiënt.  Is de strijd dan nog niet beslecht, dan zullen de punten behaalt door de  

1e getekende voor uitsluitsel zorgen.  Per reeks worden er 10 liefhebbers geklasseerd  

(1e en 2e getekende).  De geldprijzen in de reeks met 1e+2e getekende zijn als volgt :  

12 euro- 10 euro- 7 euro en 7 x 5 euro. 

De koning van Hafo-club Regio Mechelen is de liefhebber die met zijn twee 

eerstgetekende duiven de meeste punten heeft bij zowel de oude, jaarse en jonge duiven.  

Bij gelijkheid telt het coëfficiënt.  Alle behaalde punten van oude, jaarse en jonge duiven 

worden samengeteld ongeacht je klassering in de lijst.    

 

ASDUIVEN 

De liefhebbers dienen hiervoor zelf de prestaties van hun duif wekelijks op de uitslag te 

controleren.  Indien er fouten zijn, dienen die binnen de gewone klachtentermijn aan de 

uitmaker meegedeeld te worden.  Per reeks zal er ook één asduif met een aandenken 

beloond worden.  Asduif is die duif die over zijn/haar 6 beste uitslagen van de 

kampioenschapsvluchten de laagste coëfficiënt heeft.  Dit zal automatisch via de 

computer gebeuren. 

 

GRATIS PRIJZEN 

Wekelijks zullen voor bepaalde categorieën gratis prijzen te winnen zijn.  De vluchten die 

hiervoor in aanmerking komen vind je terug op het vluchtprogramma met de vermelding 

“GRATIS”.  De juiste verdeling is op voorhand moeilijk te bepalen maar naar analogie 

met vorige seizoenen is er een minimumverdeling voorop gesteld. 

50 euro wekelijks voor oude en jaarse (25 euro voor oude en 25 euro voor jaarse) : 

◼ 5 x 5 euro WAARDEBON voor de eerste getekende. 

50 euro wekelijks voor jonge duiven : 

◼ 10 x 5 euro WAARDEBON voor de eerste getekende. 

Zowel bij oude, jaarse als jonge kunnen deze prijzen enkel gewonnen worden binnen de 

prijzen van de normale uitslag. 

 

LUCKY 50 - LUCKY 100 

Zoals in 2020 spelen we ook dit jaar weer de lucky 50 – lucky 100 

Tijdens de kampioenschapsvluchten zullen er wekelijks waardebons van 15 euro aan 

duiveneten –benodigdheden worden uitgereikt.  Wat moet je hiervoor doen ?  Enkel 

deelnemen en je administratiekosten voldaan hebben. 

Bij de oude en jaarse duiven gaat deze bon naar de 50e prijs op de uitslag van Regio 

Mechelen.  Indien we niet aan onze 50 prijzen komen,  



dan zal de bon uitgereikt worden aan het vorige 10-tal.  (voorbeeld :  43 prijzen, prijs 

40 wint de bon.  bij 39 prijzen, prijs 30 wint de bon) 

Bij de jonge duiven gaat de bon naar de 100e prijs op de uitslag van Regio Mechelen. 

Ook hier weer, indien geen 100 prijzen, bon zal worden uitgereikt aan het vorige 10-tal. 

(voorbeeld : bij 96 prijzen, prijs 90 wint de bon.  bij 62 prijzen, prijs 60 wint de bon) 

Prijzen af te halen op de kampioenenviering !  Bij afwezigheid zullen de prijzen ten goede 

komen van Regio Mechelen.  

 

DERBYPRIJSKAMPEN. 

Wanneer : oude duiven : zaterdag 22 mei.     Reservevlucht : 5 juni. 

      jaarse duiven : zaterdag 22 mei.    Reservevlucht : 5 juni. 

      jonge duiven : zaterdag 10 juli.     Reservevlucht : 17 juli. 

 

Inleg :  1€ per duif.  Men kan onbeperkt inschrijven.   

Inschrijven : de uiterste datum is voorzien tot 21 mei voor de oude en jaarse en  

9 juli voor de jonge duiven. 

 

Voorbeeld : je koopt 8 bons.  Je 8 eerste duiven op de inkorvingslijst op vrijdag tellen 

voor de derby. 

 

Alle ontvangen gelden worden verspeeld op deze vlucht.  Er is een vaste waarborg 

voorzien van 10 prijzen bij oude en jaarse en 15 prijzen bij de jonge met de volgende 

verdeling : 

oude en jaarse duiven : 1e prijs : 50€, 2e prijs : 35€, 3e prijs : 25€,  

4e tot 10e prijs : 15 euro. 

jonge duiven : 1e prijs : 100€, 2e prijs : 75€, 3e prijs : 50€, 4e tot 10e prijs : 25€,  

11e tot 15e prijs : 20€ 

daarna worden de inschrijvingsgelden verspeelt in prijzen van 10€ tot uitputting. 

 

ALLE geldprijzen, bons en/of trofeeën worden op de kampioenendag uitgereikt.   

Bij afwezigheid verliest de liefhebber zijn recht op z’n prijzen en komen deze ten goede 

van het samenspel.  Enkel met een grondige reden (ziekte, werk, ongeval, persoonlijke 

redenen) kan men de prijs later nog bekomen.  Hiervoor dient men dan een bestuurslid 

te verwittigen voor of direct na de kampioenendag. 

 

Wij wensen alle liefhebbers veel succes toe in het nieuwe halve fondseizoen. 

 

Voorzitter : Vermant Steve   Ondervoorzitter : De Belser Johan 

Secretaris : Van Baelen Staf   Schatbewaarder : Bouwen Marc 

 

Verantw. uitgever : De Reisduif, Duffel-Mijlstraat 

opgesteld onder voorbehoud van drukfouten 



Overkoepeling Regio Mechelen / Hafo Turnhout 

 

KAMPIOENSCHAPPEN  OVERKOEPELING 

Ook zal er voor de overkoepeling een apart kampioenschap gehouden worden. 

In elke reeks : oude (oude+jaarse samen), jaarse en jonge worden de kampioenschappen 

betwist met de 2 eerstgetekende duiven.  Het aantal behaalde punten (10-delig stelsel 

met afronding) bepaalt de klassering.  Bij gelijkheid van punten wordt het verschil 

gemaakt door het coëfficiënt.  Is de strijd dan nog niet beslecht, dan zullen de punten 

behaalt door de 1e getekende voor uitsluitsel zorgen.  Per reeks worden er 10 liefhebbers 

geklasseerd (1e en 2e getekende).   

De koning van de overkoepeling is de liefhebber die met zijn twee eerstgetekende duiven 

de meeste punten heeft bij zowel de oude, jaarse en jonge duiven.  Bij gelijkheid telt 

het coëfficiënt.  Alle behaalde punten van oude, jaarse en jonge duiven worden 

samengeteld ongeacht je klassering in de lijst.   

 

ASDUIVEN  OVERKOEPELING 

De liefhebbers dienen hiervoor zelf de prestaties van hun duif wekelijks op de uitslag te 

controleren.  Indien er fouten zijn, dienen die binnen de gewone klachtentermijn aan de 

uitmaker meegedeeld te worden.  Per reeks zal er ook één asduif gekroond worden.   

Asduif oude en jaarse is die duif die over zijn/haar 5 beste uitslagen van de 

kampioenschapswedstrijden de laagste coëfficiënt heeft.   

Asduif jonge is die duif die over zijn/haar 4 beste uitslagen van de 

kampioenschapswedstrijden de laagste coëfficiënt heeft.  Dit zal automatisch via de 

computer gebeuren. 

 

 

 

 

     

 

 
  



Hafo - club 

Regio Mechelen 
 

 

Beste sportvrienden, 

 

Het nieuwe hafoseizoen komt er weer vliegensvlug aan. 

 

Wij starten dit jaar op 1 mei met de openingsvlucht uit Melun.   

Je kan dus zoals jullie allen weten inkorven in één van onze 5 lokalen  

(Duffel-Mijlstraat/Berlaar Heikant/Bouwel/Itegem/Nijlen).   

 

Wij hopen op een grote belangstelling en hierbij kunnen wij voor de eerste 

vlucht de volgende waarborgen noteren : 

 

Voor Regio Mechelen (zowel bij de oude als jaarse duiven) : 

 

1  x mies :  5€  1 x poul :  5€ 

3 x mies :  2€    3 x poul :  2€ 

As2 + Oa2 :  tot 1€ 

 

Voor Overkoepeling Regio Mechelen – Hafo Turnhout  

 

1 x mies :  2€   1 x poul :  2€ 

 

 

Het bestuur wenst U veel succes in het seizoen 2021. 

 

    

Het Bestuur  Samenspel Regio Mechelen. 


