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Dit jaar wordt de vijftigste (!) wagen verspeeld op dé Limburgse vlucht van het jaar, 

in de volksmond: Den Orléans. Een Limburgs pareltje die een hele weg heeft afgelegd: 

vlotte edities, recordaantallen, moeizame verlopen of zelfs uitgeweken naar Heidelberg.  

Door de band werd de Orléanswagen gewonnen door een modale, kleine liefhebber die 

volop de duivensport beoefent met het gezin. Orléans is en blijft een begrip dankzij de 

Limburgse duivensporters. We mogen gerust trots zijn op dit uniek gegeven. 

 

Het Belang van Limburg, die sinds haar ontstaan steeds aan Duivensportverslaggeving 

doet, is sinds de geboorte van deze instant klassieker een trouwe gedegen partner. 

In de beginjaren als organisator van A tot Z om het later in goede handen te laten bij de 

Limburgse Fondclub. 

 

In 2013, werd onder impuls van de huidige HBvL-sportredactie en haar ondersteunende 

diensten, de roemrijke spaarwedstrijd van vervlogen tijden opgevist  en opgefrist. 

De belangrijkste drijfveer: “Orléans is van iedereen en iedereen is van Orléans”. 

Met deze visie zochten en vonden we nieuwe partners én konden we bestaande partners 

aan boord houden.  

 

2017 is ‘ons’ jubileumjaar. En met ‘ons’ bedoelen we alle Limburgse duivenliefhebbers en 

zijn supporters die de Loirevlucht een warm hart toedragen.  

Begrijpelijk is dat wij – de Limburgse duivensporters - niet meer de veertigduizend 

duiven kunnen verzamelen van weleer, maar Het Belang van Limburg, de LFC en haar 

trouwe partners kiezen voor kwaliteit. Er zijn veel externe factoren die de duivensport 

uitdagen, gebeurtenissen waar we geen vat hebben. 

 

Ook redactioneel zal Het Belang van Limburg dit feestjaar met de nodige luister in de 

kijker plaatsen. Hiervoor zal er bijzondere aandacht zijn voor het verleden, het heden en 

de toekomst… 

 

Op zaterdag 20 mei wordt er gestart met de succesvolle spaarwedstrijd. Wekelijks 

verschijnen de Horta-spaarzegels op de Duivensportpagina van Het Belangske. 

Aan de eenvoudige én eerlijke voorwaarden om kans te maken op één van de vele extra 

prijzen werd niet geraakt. 

De Horta-HBvL-prijzenpot werd speciaal voor deze feesteditie zelfs vergroot! 

 

Lees, knip, plak en win. Zo eenvoudig is het. Vanaf zaterdag 20 mei tot en met 

zaterdag 15 juli verschijnt er wekelijks een genummerd spaarpunt – of meerdere - op de 

Duivensportpagina van Het Belang van Limburg. Kleef de punten op de spaarkaart - af te 

halen in één van de tien deelnemende Limburgse winkels van onze partner vanaf 

zaterdag 20 mei - en breng de volle kaart binnen. 

Dit kan tot en met zaterdag 29 juli 2017, 12 uur. 

 

Noteer alvast vrijdag 8 september (vanaf 18 u.) in de agenda.  

Dan is het verzamelen geblazen in de ruime Zonhovense evenementenhal Den Dijk.  

Zowel de organisator, LFC, als Het Belang van Limburg en de autovluchtpartners zullen 

alles in het werk stellen om er een memorabel feest van te maken.  

Niet voor ons, maar voor jullie en voor jullie alleen, de duivenmelkers.  

Klein of groot, man of vrouw, jong en oud! 

Leve de Duivensport, Leve Orléans, Leve Limburg! 

 

Met sportieve groeten 

HBvL-reporter DaKi 

 



Vijfde spaaractie in een notendop 
 

MINSTENS DRIE KANSEN! 

Er zullen dus maar liefst vijftien genummerde spaarpunten verschijnen op de 

Duivensportpagina. Iedere Orléansdeelnemer  (Fay-aux-Loges) heeft dus minstens drie 

kansen om een deel van de ‘extra prijzenpot’ te winnen. Natuurlijk staat het de 

duivenmelker vrij om meerdere kaarten binnen te brengen, hierop staat geen limiet! 

Spreek uw (klein-)kinderen, collega’s, vrienden, buren, … aan om mee de punten te 

knippen en te plakken. 

 

Actievoorwaarden  

Om deel te nemen volstaat het om vijf verschillende (dus vijf verschillende nummertjes)  

Horta-HBvL-spaarpunten te kleven op de spaarkaart. 

Breng deze vervolgens binnen bij één van de tien deelnemende winkels, ten laatste op 

zaterdag 29 juli 2017 om 12.00 uur. 

Deelname aan de Orléans-duivenvlucht (Fay-aux-Loges) – ongeacht welke reeks. 

De inkorving gebeurt op donderdag 20 juli. 

Iedere duivenliefhebber mag zoveel kaarten binnenbrengen als hij wenst. 

 

Afhaaladressen spaarkaart – deze zijn beschikbaar vanaf 20 mei  

Op volgende 10 vestigingen kunnen de spaarkaarten afgehaald en binnengebracht 

worden: Diest: Tessenderloseweg 84 - Dilsen-Stokkem: Burgemeester Henrylaan 7 - 

Hamont-Achel: Bosstraat 119 - Kuringen: Zolderse Kiezel 64 - Lanaken: Bedrijfsweg 6 - 

Maasmechelen: Wayenbergstraat 2 - Tongeren: Luikersteenweg 40c - Zonhoven: 

Oppelsenweg 22 – Wellen: Dorpsstraat 18 – Zoutleeuw: Lewastraat 2. 

 

 

 

 

  



     -Orléans-spaarwedstrijd 2017
een organisatie van de Limburgse Fondclub

Lees elke zaterdag 
de duivenpagina in

En knip vanaf nu tot en met zaterdag  
15/07 de                     -spaarpunten uit!

LIMBURGSE FONDCLUB
Wens je meer info? 

hbvlduivensport@gmail.com

Kleef 5 verschillende spaarpunten op je spaarkaart 
WIN ÉÉN VAN DE WAARDEVOLLE PRIJZEN: 
TUINSET, BARBECUES, WAARDEBONNEN, …

     -Orléans-spaarwedstrijd 2017
een organisatie van de Limburgse Fondclub

HORTA-WINKELS: 

DIES T • Verstreken • Tessenderloseweg 84, 3290 Deurne-Diest

DILSEN-STOKKEM • Goltstein • Burg. Henrylaan 7, 3650 Dilsen-Stokkem

HAMONT-ACHEL • Emmers • Bosstraat 119, 3930 Hamont-Achel

KURINGEN • Martens • Zolderse Kiezel 64,  3511 Kuringen-Hasselt

LANAKEN • (Smeermaas) • Bedrijfsweg 6, 3620 Lanaken 

MAASMECHELEN • Repriels • Wayenbergstraat 2, 3630 Maasmechelen

TONGEREN • Seronvalle • Luikersteenweg 40c, 3700 Tongeren

WELLEN • ’t Hoveniertje • Dorpsstraat 18, 3830 Wellen

ZONHOVEN • Degens • Oppelsenweg 22, 3520 Zonhoven 

ZOUTLEEUW • Peters • Lewastraat 2, 3440 Zoutleeuw

Bezorg de volle en ingevulde (persoonlijke gegevens – zie achterzijde) spaarkaart

uiterlijk op zaterdag 29 juli voor 12u00 in één van de Limburgse Horta-winkels!

PRIJZENPAKKET 

meer dan €5000
WIN ÉÉN VAN DE WAARDEVOLLE PRIJZEN: 

TUINSET, BARBECUES , WAARDEBONNEN, ...    
1 volle spaarkaart = 5 verschillende spaarpunten

LIMBURGSE FONDCLUB

JUBILEUM-EDITIE “50 JAAR ORLÉANS-DUIVENVLUCHT!”

Not eer nu reeds in uw agenda! Vrijdag 8 september 2017 -  Huldigingsavond “50 jaar Orléans-Duivenvlucht!” Evenementenhal Zonhoven! Welkom vanaf 18u00!     -Orléans-spaarwedstrijd 2017
een organisatie van de Limburgse Fondclub

HORTA-WINKELS: 

DIES T • Verstreken • Tessenderloseweg 84, 3290 Deurne-Diest

DILSEN-STOKKEM • Goltstein • Burg. Henrylaan 7, 3650 Dilsen-Stokkem

HAMONT-ACHEL • Emmers • Bosstraat 119, 3930 Hamont-Achel

KURINGEN • Martens • Zolderse Kiezel 64,  3511 Kuringen-Hasselt

LANAKEN • (Smeermaas) • Bedrijfsweg 6, 3620 Lanaken 

MAASMECHELEN • Repriels • Wayenbergstraat 2, 3630 Maasmechelen

TONGEREN • Seronvalle • Luikersteenweg 40c, 3700 Tongeren

WELLEN • ’t Hoveniertje • Dorpsstraat 18, 3830 Wellen

ZONHOVEN • Degens • Oppelsenweg 22, 3520 Zonhoven 

ZOUTLEEUW • Peters • Lewastraat 2, 3440 Zoutleeuw

Bezorg de volle en ingevulde (persoonlijke gegevens – zie achterzijde) spaarkaart

uiterlijk op zaterdag 29 juli voor 12u00 in één van de Limburgse Horta-winkels!

PRIJZENPAKKET 

meer dan €5000
WIN ÉÉN VAN DE WAARDEVOLLE PRIJZEN: 

TUINSET, BARBECUES , WAARDEBONNEN, ...    
1 volle spaarkaart = 5 verschillende spaarpunten

LIMBURGSE FONDCLUB

JUBILEUM-EDITIE “50 JAAR ORLÉANS-DUIVENVLUCHT!”
Not eer nu reeds in uw agenda! Vrijdag 8 september 2017 -  Huldigingsavond “50 jaar Orléans-Duivenvlucht!” Evenementenhal Zonhoven! Welkom vanaf 18u00!

PRIJZENPAKKET  
meer dan €5000

Spaarkaarten te verkrijgen bij volgende                 -winkels:
DIEST • Verstreken • Tessenderloseweg 84, 3290 Deurne-Diest

DILSEN-STOKKEM (ROTEM) • Goltstein • Burg. Henrylaan 7, 3650 Dilsen-Stokkem
HAMONT-ACHEL • Emmers • Bosstraat 119, 3930 Hamont-Achel

KURINGEN • Martens • Zolderse Kiezel 64,  3511 Kuringen-Hasselt
LANAKEN • (Smeermaas) • Bedrijfsweg 6, 3620 Lanaken 

MAASMECHELEN • Repriels • Wayenbergstraat 2, 3630 Maasmechelen
TONGEREN • Seronvalle • Luikersteenweg 40c, 3700 Tongeren 

WELLEN • ’t Hoveniertje • Dorpsstraat 18, 3830 Wellen
ZONHOVEN • Degens • Oppelsenweg 22, 3520 Zonhoven 

ZOUTLEEUW • Peters • Lewastraat 2, 3440 Zoutleeuw1 volle spaarkaart
= 5 verschillende spaarpunten

*Volle spaarkaarten te bezorgen in één van de bovenvermelde Limburgse Horta-winkels.

JUBILEUM-EDITIE “50 JAAR ORLÉANS-DUIVENVLUCHT!”

Noteer nu reeds in uw agenda! Vrijdag 8 september 2017 -  Huldigingsavond “50 jaar Orléans-Duivenvlucht!” Evenementenhal Zonhoven! Welkom vanaf 18u00!
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