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! PROGRAMMA 2014 – Verbroedering OBRAFO! 
 
 

Voorwoord. 
 

 

Beste sportvrienden… Geen nieuws wordt goed nieuws ! 
Het duivenseizoen 2014 is ook in Verbroedering definitief van start gegaan. De eerste inkorving voor Mo-

mignies was al direct een schot in de roos met 47 manden goed voor 1209 duiven. Na de perikelen van de 

afgelopen 2 jaar en een vermoeiende winter geeft dit een positieve boost aan onze organisatie. Na de alge-

mene vergadering van 14 februari  is er een gemotiveerde bestuursploeg gesteund door een ganse schare 

aan medewerkers, opgestaan. Zij zijn allen vastberaden om zich voor de volle 100% te geven om onze club 

naar een nog hoger niveau te tillen. De afgelopen weken is er ernstig vergaderd en een hoop dingen werden 

al geregeld, op advies van ingewonnen informatie. 

 

De nieuwe bestuursploeg wordt in onze eerste nieuwsbrief  voorgesteld met aanduiding van hun verant-

woordelijkheden. De werking van de vereniging werd geanalyseerd en een aantal verantwoordelijken werden 

aangeduid. Dus indien je vragen hebt, dan kun je best de  betrokken persoon hierover aanspreken! 

 

Bezoek regelmatig onze nieuwspagina op www.obrafo.be. Uitslagen, nieuws, waarborgen etc. worden hier 

bijgehouden en geadverteerd. Liefhebbers let op, de aangekondigde waarborgen op de uitslag zijn een prog-

nose en kunnen worden aangepast naargelang de voorspelde weersomstandigheden. Uiterlijk op woensdag-

avond zullen de finale waarborgen voor de vluchten van het komende weekend op onze site gepubliceerd 

staan! 

 

Wij hebben ook geluisterd naar de suggesties van onze liefhebbers, een aantal hiervan hebben geresulteerd 

in een aanpassing van onze poelbrieven. Hierover wordt je elders in deze uitgave geïnfomeerd. Bewaar ze 

voor verder gebruik. 

 

België – Belgique 

P.B. 

3300 Tienen 1 

2/2643 

mailto:verbroedering.tienen@skynet.be
http://www.obrafo.be/
http://www.obrafo.be/
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Wij wensen ook de distributie van de uitslagen te verbeteren en kostensparend te maken. Hiervoor doe ik 

een oproep aan allen om u te abonneren als e-mail klant. Uitslagen per mail worden verstuurd onmiddellijk 

nadat de uitslag klaar is, gedrukte exemplaren (voor diegenen die niet beschikken over e-mail) kunnen in het 

lokaal afgehaald worden bij eventuele activiteiten tot dinsdagavond, de niet afgehaalde gaan pas woens-

dagmorgen in de post. Dus indien je snel uw uitslag wenst, abonneer u als e-mail klant. Maak afspraken met 

collega’s, inkorvers op dezelfde vluchten. 

 

Nieuw is ook dat wij vanaf dit jaar slechts één enkele lidkaart aanbieden voor alle leden : voor de vluchten 

van Momignies tot Barcelona. Deze lidkaart biedt aan allen een aantal voordelen zoals : gratis uitslagen 

voor alle dubbelingen  georganiseerd door Verbroedering-Obrafo, deelname aan alle kampioenschappen 

georganiseerd door Verbroedering-Obrafo, mogelijkheid tot winnen van gratis prijzen op de vluchten, terug-

gave portgelden op kampioenendag etc.  

 

Wat kampioenschappen in 2014 aangaat, hier hebben we ook een aantal wijzigingen doorgevoerd, de volle-

dige regelgeving wordt in deze uitgave gepubliceerd, zodat er aan het eind van het seizoen geen onduidelijk-

heden meer zijn. 

 

Tot slot nog enkele woordjes uitleg over de kleine halve-fond. Na de uitsluiting van alle Vlaamse maat-

schappijen door de “Petit-Club” is er een geheel nieuwe situatie ontstaan. De scheiding valt hard vooral 

omdat ik destijds aan de wieg stond bij het ontstaan van de “Petit Club”. Wij hopen in de toekomst te kunnen 

aantreden met nieuwe formaties. Verruiming zo ver als mogelijk. Er zijn nog mogelijkheden in overweging 

genomen. Voorlopig is een samenspel op deze vluchten met maatschappij ‘De ware vrienden’ uit Oplinter 

een feit. We hebben  wel lang moeten wachten op ons programma en hopelijk is het nu definitief. Wij horen 

thuis in de sector 3 van Vlaams-Brabant en zullen daarom dit programma en bijhorend lossingsuur hanteren.  

De structuur van het nieuwe samenspel wordt u in deze bijlage ook volledig toegelicht. Belangrijk is dat alle 

Vlaams-Brabantse liefhebbers die in 2013 in Obrafo konden spelen ook bij ons in 2014 terecht kunnen. 
Wij hebben zelfs een aantal nieuwigheden uitgedacht, ook voor de “kleine hokken” om ons spel voor ieder-

een nog aantrekkelijker te maken. Laat u verrassen en raadpleeg regelmatig onze publicaties.  

 

Op de nationale zware hafo en fond vluchten blijft ons samenspel met “Union Wallone Ramillies”. 

 

Wij gaan resoluut voor een beter en sterker Verbroedering-OBRAFO en hopen u dan ook talrijk te mogen 

verwelkomen op onze eerstvolgende inkorvingen/activiteiten. 

 

Hiermee wil ik dan ook afsluiten en u in naam van al onze bestuursleden en medewerkers : een denderend  

seizoen 2014 en alle succes toegewenst. 

 

 

Francis Nolmans 

voorzitter. 
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Kalender 2014 

       Weekend Zaterdag Zondag 1/2FOND Gr 1/2 FOND FOND INTERNAT. 
5/apr MOMIGNIES           

12/4-13/4 MOMIGNIES SOISSONS         

19/4-20/4 MOMIGNIES SOISSONS         

26/4-27/4 MOMIGNIES SOISSONS         

3/5-4/5 MOMIGNIES SOISSONS SOURDUN       

10/5-11/5 MOMIGNIES SOISSONS LORRIS       

17/5-18/5 MOMIGNIES SOISSONS GIEN VIERZON      

24/5-25/6 MOMIGNIES SOISSONS LORRIS BLOIS     

31/5-1/6 MOMIGNIES SOISSONS LORRIS BOURGES LIMOGES   

7/6-8/6 MOMIGNIES SOISSONS GIEN CHATEAUROUX VALENCE   

14/6-15/6 MOMIGNIES SOISSONS SOURDUN POITIERS CAHORS   

20/6-21/6-22/6 MOMIGNIES SOISSONS SOURDUN MONTLUCON MONTAUBAN   

27/6-28/6-29/6 MOMIGNIES SOISSONS LORRIS GUERET MONTELIMAR  AGEN 

4/7-5/7-6/7 MOMIGNIES SOISSONS LORRIS ARGENTON LIMOGES 
BARCELONA 
ST-VINCENT 

11/7-12/7 MOMIGNIES SOISSONS GIEN LA SOUTERRAINE LIBOURNE ST VINCENT 

18/7-19/7-20/7 MOMIGNIES SOISSONS SOURDUN BLOIS BRIVE MARSEILLE 

25/7-26/7-27/7 MOMIGNIES SOISSONS LORRIS SALBRIS JARNAC NARBONNE 

1/8-2/8-3/8 MOMIGNIES SOISSONS   BOURGES TULLE PERPIGNAN 

9/8-10/8 MOMIGNIES SOISSONS LORRIS CHATEAUROUX     

16/8-17/8 MOMIGNIES SOISSONS LORRIS ARGENTON     

23/8-24/8 MOMIGNIES SOISSONS SOURDUN TOURS     

30/8-31/8 MOMIGNIES SOISSONS SOURDUN LA SOUTERRAINE     

6/9-7/9 MOMIGNIES SOISSONS   GUERET     

13/9-14/9 MOMIGNIES SOISSONS         

20/9 - 21/9 MOMIGNIES SOISSONS         

 

 



 
 INFORMATIEBROCHURE Programma 2014 Verbroedering-OBRAFO 

Afstanden lossingsplaatsen 
(! de opgegeven afstand in deze tabel = de afstand tot het centraal punt – lokaal Kumtich) 

 

 

Kalender Leervluchten 
Vergezeller -> Bauwens, inkorving telkens op dinsdagavond van 19u00 tot 20u00! 

Fleurus -> los vanaf 08u30 in april, vanaf 07u30 alle andere maanden, Momignies -> los vanaf 08u10 

Lossingsuren leervluchten te raadplegen via website www.duivenspel.be !! 

 

http://www.duivenspel.be/
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Wijzigingen Poulebrieven 
 

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

‘V’ -> ‘M3’. De kolom ‘V’ aan 25 cent werd vervangen door een MIES per 3-tal van 50 cent. 

‘Korf’ -> ‘Abc’. De kolom ‘Korf’ aan 25 cent werd vervangen door een ABC 50/30/20 van 25 cent. 

‘As’. De kolom ‘As’ (Aspoel) werd in prijs verlaagd van 50 cent naar 25 cent. 

‘Ins’ -> ‘Psp’. De kolom ‘Ins’ werd hernoemd naar Psp ‘Poule Speciale’, let op onze aankondigingen en waar-

borgen. 

‘1+2’. Deze kolom werd in ere hersteld naar een ERE-serie (enkel 1
ste

 en 2
de

 getekende) per 20-tal maw af te 

vliegen in prijzen van 10 EUR. Nieuw is ook dat in deze kolom series zullen worden gewaarborgd. 

‘Pot’. Voortaan enkel te winnen met de eerste 3 getekenden! Verder geen wijzingingen. 

 

 

Poulebrief Verbroedering 
‘V’ -> ‘ES’: De kolom ‘V’ (vrije inzet) werd vervangen door een ERE-serie (enkel 1

ste
 en 2

de
 getekende) per 20-

tal maw af te vliegen in prijzen van 10 EUR. Nieuw is ook dat in deze kolom series zullen worden gewaarborgd. 

‘KR’ -> ‘AP1’: ‘Krabber’ werd vervangen door een Aspoel 1
ste

 getekende aan 1,00€ per duif – gaat af in 1 prijs, 

alles aan de eerste eerstgetekende op de uitslag 

‘AC’: De verdeling ‘Achterop’ werd gewijzigd en gaat voortaan af aan de laatste 3 prijzen in verdeling20-30-50 

 

 

Welke Poulebrieven Invullen? 
Bij de mogelijke poulebrieven hieronder beschreven staat duidelijk vermeld welke verplicht en optioneel zijn. De 

verplichte poulebrieven moet u invullen wanneer u op de uitslag wil staan, uiteraard moet u geen poulebrief 

invullen wanneer uw duiven voor port meegaan. De optionele poulebrieven MAG u invullen maar elke liefheb-

ber zal automatisch in alle dubbelingen worden opgenomen waarin hij/zij mag meedoen. Voor de deelnemings-

zones van de verschillende lokale dubbelingen verwijzen wij naar de uitleg en kaarten  deelnemingszones. 

 

Snelheid 
Verplicht: Verbroedering 9 km.  

 

Halve Fond 
Verplicht: OBRAFO + optioneel: Zone West of Midden of Oost, OBRAFO Kumtich en Verbroedering 9 km.  

 

Zware Halve Fond 
(semi)Nationale vluchten: (enkel Vierzon 17/05 is semi-nationaal) 

Verplicht: Nationaal, OBRAFO + optioneel: Zonaal, CFW, Brabantse-Unie, Prov.Vlaams-Brabant (enkel mo-

gelijk na dubbeling BU), OBRAFO Zone West of Oost, OBRAFO Kumtich en Verbroedering 9 km.  

Provinciale vluchten: (Blois 24/05, Blois 19/07 en Salbris 26/07) 

Verplicht: BU, OBRAFO + optioneel: Prov.Vlaams-Brabant, OBRAFO Zone West of Oost, OBRAFO Kumtich 

en Verbroedering 9 km.  

 

Fond – Idem nationale vluchten zware halve fond 

 

Zware Fond – Idem nationale vluchten zware halve fond + Internationaal (= Nationale poulebrief) 



       WEST  MIDDEN    OOST

Vlucht uit : Datum :

Naam : Adres :

Lidkaart K.B.D.B. : Gemeente :

Vliegpunt Computernummer

Inleg Aant SOM Inleg Aant Inleg Aant SOM Inleg Aant SOM

M3 50 50 50 50

50 50 50 50 50

100 150 150 150 150

100 250 250 250 250

250 500 500 500 500

500 1000 1000 1000 1000

500 1500 1500 1500 1500

1000 2500 2500 2500 2500

2500 5000 5000 5000 5000

25 25 25 25 25

50 75 75 75 75

75 150 150 150 150

25 25 25 25 25

50 75 75 75 75

75 150 150 150 150

100 250 250 250 250

Abc 25 25 25 25

As 25 25 25 25

Psp

1+2 50 50 50 50

Sv3 25 25 25 25

Pot 125 125 125 125

Zetgeld  

Onkosten  Onkosten  Onkosten  Onkosten  

Uitslag  Uitslag  Uitslag  Uitslag  

TOTAAL  TOTAAL  TOTAAL  TOTAAL  

  Aantal 

duivinnen

Liefhebbers gelieve de correcte dubbeling aan te kruisen en uw aantal duiven in te vullen in het voorziene vakje

 

 

 

  

 

 

 

 Aantal oude 

duiven

  Aantal 

jaarduiven

 Aantal jonge 

duiven

SOM

Aangeduide serie Aangeduide serie

Onaangeduide serie Onaangeduide serie Onaangeduide serie Onaangeduide serie

Aangeduide serie Aangeduide serie

Het eindtotaal zal uitgerekend worden in Euro (n.l. deling door 100).

Zetgeld  Zetgeld  Zetgeld  

OBRAFO   KUMTICH

Alle geldbedragen zijn uitgedrukt in Euro-cent



 x 4  x 5  x 10  x 20 ABC ERE OAS AS

5 ES

10 VI

15 PS

25 EP

50 S3

125 VO

250 ES = 0,50 -> serie 1+2 x20 TO

500 VI = 0,65 -> vrije inzet x4 AP1

1250 EP = 0,25 -> alles a/d eerste AC

 x 4  x 5  x 10  x 20 ABC ERE OAS AS

5 ES

10 VI

15 PS

25 EP

50 S3

125 VO

250 S3 = waarborg -> serie v. 3 TO

500 VO = 0,25 -> onaanged. x20 AP1

1250 TO = 0,25 -> aanged. x20 AC

 x 4  x 5  x 10  x 20 ABC ERE OAS AS

5 ES

10 VI

15 PS

25 EP

50 S3

125 VO

250 AP1 = 1,00 -> aspoel 1
ste

 get. TO

500 AC = 0,25 -> 3 l. pr. 20/30/50 AP1

1250 AC

Verbroedering  -  Tienen  -  9km 

Licentie :

KXX :

KYY :

Naam  :  

Adres  :

Post+Gemeente :

Aantal Jonge :

Aantal Oude :

Aantal Jaarse :
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Kampioenschappen Verbroedering-Obrafo 2014. 
 
I. Reeksen, periodes en categorieën 
 

De kampioenschappen worden opgedeeld in verschillende reeksen met telkens één, twee of drie kategorieën en 

een kampioenschap per aangegeven dubbeling. 

 

 
 

Om de gelijke kansen te bevorderen zullen bij de puntentelling van de kampioenschappen “1+2” en “Beste 

Hok” voortaan een maximum aantal beste vluchten in acht genomen worden. Op deze manier kan elke liefheb-

ber een aantal vluchten missen zonder puntenverlies in de kampioenschappen. 

In de tabel hieronder staan naast het totaal aantal mogelijke vluchten, het aantal vluchten dat zal  

worden in aanmerking genomen voor de puntentelling van de verschillende kampioenschappen. 
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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. 

De eerste tien gerangschikten in elke categorie (de eerste vijf bij de duivinnen), verdienen in dalende lijn van 

tien (vijf – duivinnen) tot één punt, dit voor berekening van het algemeen kampioenschap. 

 

Beste Hok 

De nummers één tot en met vier krijgen respectievelijk 5, 4, 3, 2 punten, alle andere nummers die zich rang-

schikken krijgen één punt. Enkel de prijzen per drietal binnen de aangeduide periode van de betrokken categorie 

worden in aanmerking genomen. 

De eerste tien gerangschikten in elke categorie (de eerste vijf bij de duivinnen), verdienen in dalende lijn van 

tien (vijf – duivinnen) tot één punt, dit voor berekening van het algemeen kampioenschap. 

 

Asduif  

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

per drietal gewonnen komen in aanmerking. 

Zie overzichtstabel voor aantal prijzen/categorie. 

 

Asduif All-round 
Wordt gewonnen door de duif met beste coefficient ( prijs * 100 / aantal duiven) over minimum 4 prijzen in 3 

verschillende categorieën en met een minimum aantal km prijs van 1300 km. (Keuze uit 6 categorieën gaande 

van kleine snelheid, grote snelheid, hafo, grote hafo, fond tot grote fond) 

Enkel de prijzen per drietal gewonnen komen in aanmerking 

Asduif all-round zal enkel in de dubbeling Verbroedering – 9km worden uitgereikt. 

 

Algemeen Kampioen Snelheid 

De punten van de vermeldingen “1+2” en “Beste Hok” in de reeksen kleine en grote snelheid worden opgeteld. 

De liefhebber met de meeste punten is de “Algemeen kampioen snelheid 2014”. 

 

Algemeen Kampioen Halve Fond 

De punten van de vermeldingen “1+2” en “Beste Hok” worden opgeteld. De liefhebber met de meeste punten is 

de “Algemeen kampioen halve fond 2014”. 

 

Algemeen Kampioen Zware Halve Fond 

De punten van de vermeldingen “1+2” en “Beste Hok” worden opgeteld. De liefhebber met de meeste punten is 

de “Algemeen kampioen zware halve fond 2014”. 

 

Algemeen Kampioen Fond 

De punten van de vermeldingen “1+2” en “Beste Hok” in de reeksen fond en zware fond worden  

opgeteld. De liefhebber met de meeste punten is de “Algemeen kampioen fond 2014”. 

 

Algemeen Kampioen Beste Hok 

In de verschillende reeksen - snelheid (enkel 9km), hafo, zware hafo en fond - winnen de eerste tien gerangschik-

ten over alle categorieën “Beste Hok” binnen deze reeks, in dalende lijn van tien tot één punt. De liefhebber met 

de meeste punten over de 3 (OBRAFO) of 4 (9km) reeksen wordt “Algemeen kampioen beste hok”. 

“Algemeen Kampioen Beste Hok” zal worden uitgereikt in de dubbeling Verbroedering – 9km alsook in de dub-

beling OBRAFO” 
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Algemeen Kampioen 1+2 

In de verschillende reeksen - snelheid (enkel 9km), hafo, zware hafo en fond - winnen de eerste tien gerangschik-

ten over alle categorieën “1+2” binnen deze reeks, in dalende lijn van tien tot één punt. De liefhebber met de 

meeste punten over de 3 (OBRAFO) of 4 (9km) reeksen wordt “Algemeen kampioen 1+2”. 

“Algemeen Kampioen 1+2” zal worden uitgereikt in de dubbeling Verbroedering – 9km alsook  

in de dubbeling OBRAFO” 

 

Koning  

De eerste tien gerangschikten van de kampioenschappen “Algemeen Beste Hok” en “Algemeen 1+2”, verdie-

nen in dalende lijn van tien tot één punt. De liefhebber met de meeste punten van beide categorieen opgeteld 

wordt  

“Koning”. “Koning”zal worden uitgereikt in de dubbeling Verbroedering – 9km alsook in de dubbeling 

OBRAFO” 

 

Algemene voorwaarden 

- Enkel de uitslagen waar oude, jaarse, jonge en duivinnen binnen hun eigen categorie vliegen  

 komen in aanmerking. (de KBDB verbiedt alle onderlinge dubbelingen tem augustus) 

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

- Enkel de liefhebbers met een lidkaart 2014 zullen worden geklasseerd. 

- Prijzen zijn persoonlijk af te halen op de kampioenendag. Niet afgehaalde prijzen van niet-

verontschuldigde liefhebbers vloeien terug naar de vereniging. 

 

Kampioenendagen 

Viering Verbroedering + OBRAFO Kumtich 

Zaterdag 6 December vanaf 18u30 in het lokaal St-Barbarastraat te Kumtich 

 

Viering OBRAFO + Zones:  

Zaterdag 22 November vanaf 16 uur met feestmaal in zaal Vogelzang te Kumtich 

 

****************************************************************************************** 

Algemene spel informatie en huisregels 

 
Transporteur: Bauwens 

Lossing: snelheid en halve fond Vlaams-Brabant sector 3 

Portkosten: Fleurus: 30 cent, Momignies: 50 cent,  Soissons: 65 cent, Halve Fond: 1 Euro, provinciale en 

(inter)nationale vluchten volgens prijzen inrichter – lokale dubbeling OBRAFO 25 cent 

Uitslag: lokale dubbelingen aan 1 euro, !gratis voor de leden!; overige volgens prijzen inrichter 

  Uitslagen per email worden verstuurd onmiddellijk nadat de uitslag klaar is 

Gedrukte exemplaren kunnen in het lokaal afgehaald worden bij eventuele activiteiten tot 

dinsdagavond, de niet afgehaalde gaan woensdagochtend in de post 

Klachten voor donderdagavond 21 uur via email op uitslagen@obrafo.be of tel. 016/810491 

Klokken: controle klokken aan 1 euro 

  binnenbrengen klokken maand april + september -> dadelijk na de vlucht 

  binnenbrengen klokken zaterdagvluchten mei tem augustus -> tussen 17u00 en 19u00 

  binnenbrengen klokken zondagvluchten onmiddellijk na de wedstrijd 

  bij niet afgesloten vluchten, klokken binnenbrengen max. één uur na neutralisatie of sluiting 

  bij afgelaste vluchten, klokken binnenbrengen op dinsdagavond 

mailto:uitslagen@obrafo.be
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Inkorvingen: Leervluchten:  dinsdagavond tussen 19u00 en 20u00 

  Momignies:  vrijdagavond tussen 18u30 en 20u30 

  Soissons:  zaterdag tussen 17u00 en 19u00 

  (Zw) Halve Fond: donderdag tussen 19u00 en 21u00 

  Fond:   woensdag tussen 19u00 en 21u00 

  Zware Fond:  maandag tussen 19u00 en 21u00  

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  

  Koppelen chipringen: gratis voor de leden. Contacteer Francis Nolmans op 016/810491 

Lidkaarten: Verbroedering-OBRAFO aan 10 euro met vele voordelen: 

  - deelname aan de kampioenschappen ingericht door de vereniging 

  - gratis gebruik maken van parkeerfaciliteiten op parking voetbalveld 

  - gratis uitslagen van alle lokale dubbelingen op alle vluchten 

- mogelijkheid tot het winnen van natura prijzen en verkrijgingen tegemoetkomingen portgeld  

- gratis 30 etiketten met adresgegevens om op uw poelbrieven aan te brengen 

- gratis koppelen van chipringen 

Waarborgen: De waarborgen zoals vermeld op het voorblad van de uitslagen zijn een prognose voor het 

komende weekend. Ten laatste op woensdagavond zullen de definitieve waarborgen online te 

raadplegen zijn via onze website www.obrafo.be in de categorie ‘Nieuws’ of via directe link 

http://verbroedering.obrafo.be/ Enkel bij extreem slechte weersvoorspellingen zullen de waar-

borgen nog worden aangepast. Eventueel aangepaste waarborgen zullen uithangen in het lo-

kaal tijdens de inkorving. 

Formulieren: Het bewijs van inenting tegen paramixo is verplicht aanwezig in het lokaal waar u inkorft! 

Zonder geldig inentingsbewijs kunnen wij uw duiven niet inkorven! 

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

 

****************************************************************************************** 

Bestuur 

 

 

http://www.obrafo.be/
http://verbroedering.obrafo.be/
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Deelnemingszones Verboedering-Obrafo Tienen 
 

 

I. Kleine snelheid  

cirkel 9km vanaf punt Kumtich, 50°49’13,1” – 04°53’13,8” 

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

II. Grote snelheid 

cirkel 9km vanaf punt Kumtich, 50°49’13,1” – 04°53’13,8” 

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

III. Kleine hafo  

Dubbeling OBRAFO -> ROOD omlijnd 

In Vlaams-Brabant, opsomming van gemeentes met beperking van 16km punt Kumtich en 16km vanaf punt 

Neerlinter (Verbond Oplinter-Drieslinter).  

Deelgemeentes met grens gevormd door : 

Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee, Blanden, Bierbeek, 

Korbeek-lo, Lovenjoel, Pellenberg, Linden, Lub-

beek, Sint Joris-WingeMeensel-Kiezegem, Molen-

beek-Wersbeek, Bekkevoort, Assent,  Waanrode, 

Kortenaken, Geetbets, Rummen, Zoutleeuw, Halle-

Booienhoven, Attenhoven, Landen ,Wezeren, Wals-

bets, Walshoutem, Waasmont, Neerwinden, Laar, 

Ezemaal, Goetsenhoven, Outgaarden, Hoegaarden, 

Honsem, Willebringen, Neervelp en Haasrode. 

 

Dubbeling OBRAFO Kumtich:GROEN omlijnd 

Opsomming van gemeentes aan de buitenrand: St 

Joris-Weert,Oud-Heverlee, Blanden, Bierbeek, 

Korbeek-lo, Pellenberg, Lubbeek , Linden, St Joris-

Winge, Meensel-Kiezegem, Molenbeek-Wersbeek, 

Kapellen, Kortenaken, Kersbeek-Miskom, Waanro-

de, Ransberg, Neerlinter, Drieslinter, Oplinter, Hakendover, Goetsenhoven. Outgaarden, Hoegaarden, Honsem, 

Willebringen, Neervelp. Beperkt tot 16km vanaf  50°49’13,1” – 04°53’13,8” 

 

Dubbeling Verbond Oplinter-Drieslinter: BLAUW omlijnde zone 

 

!NIEUW! Dubbeling OBRAFO ZoneWest/Midden/Oost !NIEUW! 

Zie groene scheidingslijnen op onderstaande kaart HAFO. 

Gemeentes in dubbeling Zone West: 

St-Joris Weert, Oud-Heverlee, Vaalbeek, Blanden, Bierbeek, Boutersem, Korbeek-Lo, Lovenjoel, Roosbeek, Pel-

lenberg, Kerkom, Linden, Lubbeek, Binkom, St-Joris-Winge, Meesel-Kiezegem, Molenbeek-Wersbeek, Bekke-

voort, Assent 
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Gemeentes in dubbeling Zone Midden: 

Hoegaarden, Outgaarden, Oorbeek, Bost, Goet-

senhoven, Kumtich, Tienen, Hakendover, Vissen-

aken, St-Margriet-Houtem, Oplinter, Attenrode, 

Bunsbeek, Neerlinter, Kappelen, Glabbeek, Hoe-

leden, Ransberg, Kersbeek-Miskom, Waanrode, 

Kortenaken 

Gemeentes in dubbeling Zone Oost: 

Walshoutem, Waasmond, Wezeren, Walsbets, 

Overwinden, Landen, Ezemaal, Laar, Neerwinden, 

Attenhoven, Rumsdorp, Eliksem, Wange, Neerlan-

den, Overhespen, Neerhespen, Wommersom, 

Orsmaal, Dormaal, Halle-Booienhoven, Drieslin-

ter, Melkwezer, Helen-Bos, Zoutleeuw, Budingen, 

Grazen, Geetbets, Rummen 

 

DubbelingVerbroedering : 

cirkel 9km vanaf punt Kumtich, 50°49’13,1” – 04°53’13,8” + Meensel-Kiezegem 

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

 

IV. Grote hafo 

Dubbeling OBRAFO: Rood Omlijnd 

In Vlaams-Brabant, opsomming van gemeentes met beperking van 20km punt Kumtich . 

In Waals-Brabant deelnemingszone Union WalloneRamillies. 

Deelgemeentes in Vlaams-Brabant  grens ge-

vormd door : Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee, 

Blanden, Bierbeek, Korbeek-lo, Lovenjoel, 

Pellenberg, Linden, Lubbeek, Sint Joris-

WingeMeensel-Kiezegem, Molenbeek-

Wersbeek,  Waanrode, Kortenaken, Geetbets, 

Rummen, Zoutleeuw, Halle-Booienhoven, At-

tenhoven, Landen ,Wezeren, Walsbets, Wals-

houtem, Waasmont, Neerwinden, Laar, Eze-

maal, Goetsenhoven, Outgaarden, Hoegaar-

den, Honsem, Willebringen, Neervelp en Haas-

rode. 

 

Dubbeling OBRAFO Kumtich: 

Alle duiven uit de dubbeling OBRAFO, inge-

korfd in het lokaal Kumtich 

Dubbeling OBRAFO Zone Oost: 

ten oosten van de Blauwe scheidingslijn 
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Deelgemeentes uit de deelnemingszone ten oosten van de volgende grensgemeentes (inbegrepen in deze zone): 

Geetbets, Budingen, Drieslinter, Neerlinter, Oplinter, Tienen, Oorbeek en Hoegaarden. 

 

! NIEUW ! Dubbeling OBRAFO Zone West: 

ten westen van de Blauwe scheidingslijn 

Deelgemeentes uit de deelnemingszone ten westen van de volgende grensgemeentes (inbegrepen in deze zone): 

Kortenaken, Ransberg, Hoeleden, Bunsbeek, Vissenaken, Kumtich, Boutersem  

Dubbeling Verbroedering: 

cirkel 9km vanaf punt Kumtich, 50°49’13,1” – 04°53’13,8” + Meensel-Kiezegem 

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

V. Fond 

Dubbeling OBRAFO: Rode omranding kaart uitgebreid met groen omrande zone. 

In Vlaams-Brabant, opsomming van gemeentes met beperking van 25km punt Kumtich.  

In Waals-Brabant deelnemingszone Union WalloneRamillies. 

Deelgemeentes in Vlaams-Brabant  grens gevormd door : Sint-Joris-Weert, Oud-Heverlee, Blanden, Bierbeek, 

Korbeek-lo, Lovenjoel, Pellenberg, Linden, Lubbeek, Sint Joris-WingeMeensel-Kiezegem,Tielt, Scherpenheuvel, 

Kaggevinne Molenstede, Deurne, Schaffen, Diest, Webbekom, Assent, Kortenaken, Geetbets, Rummen, Zout-

leeuw, Halle-Booienhoven, Attenhoven, Landen ,Wezeren, Walsbets, Walshoutem, Waasmont, Neerwinden, 

Laar, Ezemaal, Goetsenhoven, Outgaarden, Hoegaarden, Honsem, Willebringen, Neervelp en Haasrode. 

 

Dubbeling OBRAFO Kumtich: 

Alle duiven uit de dubbeling OBRAFO, inge-

korfd in het lokaal Kumtich 

 

Dubbeling OBRAFO Zone Oost: ten oosten 

van de Blauwe scheidingslijn 

Deelgemeentes uit de deelnemingszone ten oos-

ten van de volgende grensgemeentes (inbegre-

pen in deze zone): Geetbets, Budingen, Drieslin-

ter, Neerlinter, Oplinter, Tienen, Oorbeek en 

Hoegaarden. 

 

! NIEUW! Dubbeling OBRAFO Zone West: 

ten westen van de Blauwe scheidingslijn 

Deelgemeentes uit de deelnemingszone ten wes-

ten van de volgende grensgemeentes (inbegre-

pen in deze zone): Kortenaken, Ransberg, Hoe-

leden, Bunsbeek, Vissenaken, Kumtich, Boutersem + alle gemeentes uit de groen omlijnde zone 

Dubbeling Verbroedering: 
cirkel 9km vanaf punt Kumtich, 50°49’13,1” – 04°53’13,8” + Meensel-Kiezegem 
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Verbroedering-OBRAFO bedankt… 
 

 
 

 
 

 


