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Zaterdag 8 augustus 2020  
Aurillac(oude,jaarse)  -  Nationaal  - Geen portduiven toegelaten !!! 
Inkorven woensdagavond  van 19 u tot  20u. 
Poelbrieven : Nationaal – Zonaal - Provinciaal – B.U. –Derby Hainaut 
           Obrafo – West – Oost – Kumtich (20 km) - A (14km) 

Waarborg : 
Straal Kumtich 
S3 oude  7,5€ -  verder prijzen van 6€ 
S3 jaarse prijzen van 6€ 
PS(50cent) oude 10€ - 7,5€ - 5€  verder prijzen van 2,5€ 
PS(50cent) jaarse 7,5€ - 5€  verder prijzen van 2,5€ 
Miezen x4 (oude en jaarse) 1 mies tot 125 
 

Bourges (oude,jaarse)  -  Nationaal  - Geen portduiven toegelaten !!! 
 

OPGELET VERBODEN VOOR JONGE DUIVEN 
 
Inkorven donderdagavond  van 19 u tot 21u. 
Poelbrieven : Nationaal – Zonaal -  Provinciaal – B.U. -  Derby Hainaut 
                        Obrafo – West – Oost – Kumtich (20 km) - A (14km) – B(6km) 

Waarborg : 
Straal Kumtich en A 
S3 oude  7,5€ -  verder prijzen van 6€ 
S3 jaarse   7,5€ -  verder prijzen van 6€ 
PS(50cent) oude 7,5€ - 5€  verder prijzen van 2,5€ 
PS(50cent) jaarse 7,5€ - 5€  verder prijzen van 2,5€ 
Miezen x4 (oude en jaarse) 1 mies tot 125 
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Melun   (oude+jaarse,jaarse)  -  ZONE 2 + 3 - Geen portduiven toegelaten !!! 
 

OPGELET VERBODEN VOOR JONGE DUIVEN 
 
Inkorven vrijdagavond  van 17 u tot  19u. 
Poelbrieven : NHF - Obrafo – West – Oost – Kumtich (20 km) - A (14km) en B (6km). 

Waarborg: 
Straal Kumtich en A  
S3 oude+jaarse  prijzen van 6€ 
S3 jaarse prijzen van 6€ 
S3 jonge prijzen van 6€ 
PS(50cent) oude+jaarse   5€ verder prijzen van 2,5€ 
PS(50cent) jaarse   5€ verder prijzen van 2,5€ 
PS(25cent) jonge    5€ - 4€ - 3€ verder prijzen van 2,5€ 
 
 
 

 

Momignies  (oude+jaarse, jaarse en jonge)  - ZONE 3  
Inkorven vrijdagavond  van 19u tot 21u. 
Poelbrieven : Obrafo – West – Oost – A (14km) en B (6km). 

Waarborg : 
Straal A 
S3 oude+jaarse prijzen van 6€ 
S3 jonge  7,5€ verder prijzen van 6€ 
PS(50cent) oude+jaarse  prijzen van 2,5€ 
PS(50cent) jaarse prijzen van 2,5€ 
PS(25cent) jonge  prijzen van 2,5€ 
 

 
 

Soissons  (oude+jaarse , jaarse en jonge)  - ZONE 3  
Inkorven vrijdagavond  van 19u tot 21u. 
Poelbrieven : Obrafo – West – Oost – A (14km) en B (6km). 

Waarborg : 
Straal A  
S3 oude+jaarse prijzen van 6€ 
S3 jaarse prijzen van 6€ 
S3 jonge prijzen van 6€ 
PS(50cent) oude+jaarse  prijzen van 2,5€ 
PS(50cent) jaarse prijzen van 2,5€ 
PS(25cent) jonge  prijzen van 2,5€ 
  

 
 
 

Vrijdag 14 augustus 2020 
Narbonne (oude, en jaarse en dubbeling duivinnen)  -  Internationaal  - Geen 
portduiven toegelaten !!! 
Inkorven maandagavond (10/08)  van 19 u tot  20u. 
Poelbrieven : Internationaal – Nationaal - Provinciaal – B.U. – Derby Hainaut 
                        Obrafo – West – Oost – Kumtich (20 km) - A (14km) 
Waarborg zie aankondiging KITANO CUP - VERBROEDERING 



 
 

3 
 

 
 

Aandacht 
 
Voor de liefhebbers: 
Hou onderling 1,5 meter afstand. 
Beperk uw verplaatsing binnen het lokaal, wacht aan tafel tot het uw beurt is. 
Vanaf nu kan er opnieuw cash betaald worden. 
Rekeningstand aan het loket bij Micheline. 
Laat de buitendeur open staan. 
Hou ook buiten 1,5 meter afstand. 
Dranken alleen aan tafel, niet aan de toog. 
Dranken in fles of plastiek bekers, geen glazen of tassen.  
Inkorvende liefhebbers dienen  een masker te dragen in de inkorfruimte. 
Gebruik de ontsmettingsgel voor en na de inkorving. 
BELANGRIJK: wacht uw beurt af beneden aan de trap in het lokaal, niet                 
in de  inkorfruimte. 
 

Mededeling van de KBDB - Covid-19 

Spijtig genoeg wakkert het covid-19 virus weer aan en de Nationale Veiligheidsraad is vandaag weer samen 

gekomen en heeft ook een persconferentie gehouden. 

De KBDB ziet zich dan ook verplicht om de maatregelen in de inkorvingsburelen en de daaraan verbonden 

drankgelegenheden opnieuw te verstrengen en dit in het belang van onze liefhebbers en de medewerkers in 

de verenigingen, dewelke ons zeer nauw aan het hart liggen. 

Vanaf HEDEN 23/07/2020 is het verplicht dat IEDEREEN een mondmasker draagt in het 

inkorvingslokaal DUS zowel de liefhebbers als de medewerkers. Voor deze laatste groep kan een 

uitzondering worden gemaakt indien achter plexiglas wordt ingekorfd. De afstand van minimum 1,5 meter 

dient gerespecteerd te worden. 

Het inkorven op afspraak wordt opnieuw aangeraden en dit in het kader van de contact-tracing. Zo niet, 

dient, per inkorving en voor iedere liefhebber, het uur van aankomst in het inkorvingsbureel te worden 

genoteerd. Deze lijst dient 14 dagen te worden bijgehouden. 

Indien de liefhebber weigert een mondmasker te dragen in het inkorvingslokaal dient het bestuur hem hierop 

te wijzen en hem vriendelijke verzoeken een mondmasker op te zetten alvorens het inkorvingslokaal te 

betreden. Indien de liefhebber halsstarrig blijft weigeren een mondmasker te dragen, zal hem, uit veiligheid 

voor de andere liefhebbers en de helpers, de toegang tot het inkorvingslokaal worden geweigerd en zijn 
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duiven zullen niet worden ingekorfd. De KBDB zal zijn verenigingen steunen mochten er zich problemen 

voordoen. 

Voor de drankgelegenheid verbonden aan de vereniging zal ook een verstrenging worden doorgevoerd: 

 
 
 

Het Bestuur 


