
Bijkomende verduidelijkingen bij de criteria van de nationale 

kampioenschappen 2013 (verschenen in het BB 1 & 2/2013 en de 

KBDB-website) 

 

a) De liefhebbers die wensen deel te nemen aan de nationale kampioenschappen 2013 dienen 

VERPLICHTEND hun deelnemingsformulier (enkel de formulieren, kopieën ervan of een 

identieke lay-out van de formulieren verschenen in het BB n° 2/2013 en op de KBDB-

website), toe te sturen naar de bondszetel van de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 

1500 HALLE.  

UITERSTE DATUM van INSCHRIJVING: 13 september 2013 – postdatum telt 

TOEZENDING UITSLAGEN SAMEN met het deelnemingsformulier: UITSLUITEND voor de 

kampioenschappen SNELHEID, KLEINE HALVE FOND, AS-DUIF SNELHEID en AS-DUIF KLEINE 

HALVE FOND 

b) Nieuw formulier voor de kampioenschappen AS-DUIF GROTE HALVE-FOND en FOND met 

vermelding van de gebruikte uitslag (Nationaal-Zonaal-provinciaal). Gelieve te noteren dat 

geen nieuw formulier dient toegestuurd te worden indien u de vermelding N-Z-PE hebt 

vermeld op het door u ingediende formulier. 

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF 

 

Ringnummer ……………………………… Jaartal……       Categorie ……………………………………….. 
 

Datum Lossingsplaats N = nationaal 

Z = zonaal 

PE 

Afstand 

 

 

Behaalde prijs Aantal 

deelnemende 

duiven 
 

Coëfficient 

 

 

 N-Z-PE     

 
 

 N-Z-PE     

 

 

 N-Z-PE     

 

 

 N-Z-PE     

 

 

 N-Z-PE     

 

 

 N-Z-PE     

 

                                                                                                                      TOTAAL 
 

   Naam en voornaam …………………………………………………………………………………… 

  Adres …………………………………………………………………………………………………. 

  Postcode ………………… Woonplaats …………………………………………Tel. ……………… 

  Lidnummer…………………………………..    

  Datum en handtekening…………………….. 
 

ATTEST voor juistheid van de vermelde prijzen (uitsluitend voor as-duif snelheid en ½ fond) 
(naam en adres van de betrokken vereniging en handtekening van de voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder) 

1………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

c) Voor de kampioenschappen Kleine Halve-Fond Jaarlingen en As-Duif Kleine Halve-Fond 

Jaarlingen zullen enkel uitslagen worden aanvaard in de categorie JAARLINGEN, dus GEEN 

GEDUBBELDE JAARLINGEN (aparte uitslagen voor de oude duiven en voor de jaarlingen). 

Vanaf het eerste weekend van augustus mogen de uitslagen van de “oude duiven” (categorie 

oude en jaarlingen samen) worden gebruikt op voorwaarde evenwel dat geen afzonderlijke 

uitslag werd opgemaakt. 

 

d) De criteria voor de nationale kampioenschappen 2013, verschenen in het BB n° 1 & 2/2013 

evenals op de website van de KBDB, blijven onverminderd van toepassing. 


