
 

 

 

 

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015 
AS-DUIVEN 

 

Voor ALLE  kampioenschappen AS-DUIF KLEINE HALVE-FOND en AS-DUIF SNELHEID dienen de 
uitslagen SAMEN met de deelnemingsformulieren te worden toegestuurd. 
 
Het nationaal kampioenschap AS-DUIF zal, rekening houdend met het ringnummer, worden betwist in  

13 categorieën : 

 

● in SNELHEID OUDE (drager van ring 2013  of ouder), de beste  6 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 

(volledige prijzen), met een totale afstand van minimum400 km afgelegd voor de   6 gekozen wedvluchten en dit uit 

wedvluchten tot maximum 250,00 km, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. 

Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking worden genomen.  Dit kampioenschap 

zal enkel worden betwist met oude duiven, gedurende de periode van   

14 maart 2015 tot en met het weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II. 
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de oude duiven 

- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 

- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 
● in SNELHEID JAARLINGEN (drager van ring 2014), de beste  6 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 

(volledige prijzen), met een totale afstand van minimum400 km afgelegd voor de   6 gekozen wedvluchten en dit uit 

wedvluchten tot maximum 250,00 km, met een minimum deelname van 100  duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. 

Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap 

zal enkel worden betwist met jaarlingen, gedurende de periode van   

14 maart 2015 tot en met het weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II. 
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de jaarlingen 

- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 

- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

● in SNELHEID JONGE DUIVEN (drager van ring 2015), de beste 6 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 

(volledige prijzen), met een totale afstand van minimum400 km afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten en dit uit 

wedvluchten tot maximum 250,00 km, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. 

Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking worden genomen..   

Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de periode van 16 mei 2015 tot en met het 

weekend vóór de laatste nationale wedvlucht. 

 

● in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2013 of ouder) , de beste 5 uitslagen met dezelfde duif, 

klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum1.250 km afgelegd voor de 5 gekozen 

wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met  

voor de Nederlandstalige PE: GIEN/BLOIS/TOURS, maar geen nationale wedvluchten voor de Franstalige SPE: 

BOURGES/NEVERS/VIERZON maar geen nationale wedvluchten  

(behalve voor Luxemburg :   BOURGES/NEVERS/AUXERRE/MOULINS/VICHY maar geen nationale 

vluchten). 

met een minimum deelname van 150 duiven en  10 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal enkel worden 

betwist met oude duiven, gedurende de periode van 2 mei 2015 tot en met het weekend van de nationale wedvlucht 

vanuit Bourges II. 

Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de oude duiven 

- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 

- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

● in KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2014), de beste 5 uitslagen met dezelfde duif, 

klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum1.250 km afgelegd voor de 5 gekozen 

wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met  

voor de Nederlandstalige PE: GIEN/BLOIS/TOURS, maar geen nationale wedvluchten voor de Franstalige SPE: 

BOURGES/NEVERS/VIERZON maar geen nationale wedvluchten  

(behalve voor Luxemburg :   BOURGES/NEVERS/AUXERRE/MOULINS/VICHY maar geen nationale 

vluchten). 

met een minimum deelname van 150 duiven en  10 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal enkel worden 



 

 

 

 

betwist met jaarlingen, gedurende de periode van 2 mei 2015 tot en met het weekend van de nationale wedvlucht 

vanuit Bourges II. 

Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 

- van de jaarlingen 

- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 

- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 

● in KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2015) de beste 4 uitslagen met dezelfde duif, 

klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum1.000 km afgelegd voor de 4 gekozen 

wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met  

voor de Nederlandstalige PE: GIEN/BLOIS/TOURS, maar geen nationale wedvluchten voor de Franstalige SPE: 

BOURGES/NEVERS/VIERZON maar geen nationale wedvluchten  

(behalve voor Luxemburg :   BOURGES/NEVERS/AUXERRE/MOULINS/VICHY maar geen nationale 

vluchten). 

met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal enkel worden 

betwist met jonge duiven gedurende de periode van 13 juni 2015 tot en met het weekend vóór de laatste nationale 

wedvlucht. 

 

●  in GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2013 of ouder), de beste 4 NATIONALE, ZONALE of 

uitslagen van de PE/SPE met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de 

volgende nationale wedvluchten :  

BOURGES (oude) van 30/5, CHATEAUROUX (oude) van 6/6, GUERET (oude) van 13/6, MONTLUCON (oude) van 

20/6, ARGENTON (oude) van 27/6, LA SOUTERRAINE (oude) van 4/7, CHATEAUROUX (oude) van 11/7 en 

BOURGES (oude) van  1/8/2015. 

Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de 

uitslag van de PE/SPE. Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen. 

 

●  in GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2014), de beste 4 NATIONALE, ZONALE of 

uitslagen van de PE/SPE  met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de 

volgende nationale wedvluchten :  

BOURGES (jaarlingen) van 30/5, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 6/6, GUERET (jaarlingen) van 13/6, 

MONTLUCON (jaarlingen) van 20/6,  ARGENTON (jaarlingen) van 27/6,  LA SOUTERRAINE (jaarlingen) van 4/7, 

CHATEAUROUX (jaarlingen) van 11/7 en BOURGES (jaarlingen) van 1/8/2015. 

Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de 

uitslag van de PE/SPE. Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen. 

 

●  in GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2015), de beste 4 NATIONALE, ZONALE of 

uitslagen van de PE/SPE met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de 

volgende nationale wedvluchten :  

BOURGES (jonge) van 1/8, CHATEAUROUX (jonge) van 8/8, ARGENTON (jonge) van 15/8,  

LA SOUTERRAINE (jonge) van 22/8, ISSOUDUN (jonge) van 29/8 en CHATEAUROUX (jonge) van 5/9/2015.  

Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de 

uitslag van de PE/SPE. Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen. 

 

● in FOND OUDE(drager van ring 2013 of ouder), de beste 3 NATIONALE, ZONALE of  uitslagen van de PE/SPE 

met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit: LIMOGES van 30/5,  

VALENCE van 6/6, CAHORS van 13/6, LIMOGES (oude) van 20/6, MONTELIMAR (oude) van 27/6, 

MONTAUBAN (oude) van 4/7, BRIVE (oude) van 11/7,  JARNAC (oude)  van 18/7, TULLE (oude) van 25/7 en 

LIBOURNE (oude) van 1/8/2015. 

Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de 

uitslag van de PE/SPE. Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen. 

 

 

● in FOND JAARLINGEN (drager van ring 2014), de beste 2 NATIONALE, ZONALE of  uitslagen van de PE/SPE 

met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit: 

LIMOGES (jaarlingen) van 20/6,  MONTELIMAR (jaarlingen) van 27/6, BRIVE (jaarlingen) van 11/7,  JARNAC 

(jaarlingen)  van 18/7 en TULLE (jaarlingen) van 25/7/2015. 

Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de 

uitslag van de PE/SPE. Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen. 

 
 

 

 



 

 

 

 

● in GROTE FOND OUDE (drager van ring 2013 of ouder), de beste 2 NATIONALE uitslagen, met dezelfde duif, 

klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit: 

PAU van 19/6, AGEN (oude) van 26/6,  BARCELONA van 3/7,  ST.VINCENT van 10/7, MARSEILLE van 17/7, 

NARBONNE (oude) van 24/7 en PERPIGNAN van 31/7/2015. 

Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking. 

 

● in GROTE FOND JAARLINGEN (drager van ring 2014), de beste 2 NATIONALE uitslagen, met dezelfde duif, 

klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit: 

AGEN (jaarlingen) van 26/6,  MONTAUBAN (jaarlingen) van 4/7, NARBONNE (jaarlingen) van 24/7 en LIBOURNE 

(jaarlingen) van 1/8/2015.   

Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking. 
 
 

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF 

GROTE FOND OUDE – GROTE FOND JAARLINGEN – FOND OUDE – FOND JAARLINGEN – 

GROTE HALVE-FOND OUDE – GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN – GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN  

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

Datum Lossingsplaats N = nationaal 

Z = zonaal 

PE/SPE(*) 

Afstand 

 

 

Behaalde prijs Aantal 
deelnemende 

duiven 

 

Coëfficient 

 

 

 
N-Z-PE/SPE 

    

 

 

 
N-Z-PE/SPE 

    

 

 

 
N-Z-PE/SPE 

    

 

 

 
N-Z-PE/SPE 

    

 

 

 
N-Z-PE/SPE 

    

 

 

 
N-Z-PE/SPE 

    

 

                                                                                                                      TOTAAL 
 

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

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

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

  KBDB-Lidnummer…………………………………..    

  Datum en handtekening…………………….. 
 

 

(*)aanduiden wat past 
voor de categorie GROTE FOND (enkel nationale uitslagen), voor FOND en GROTE HALVE-FOND 
(aanduiden N-Z-PE/SPE)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF 

KLEINE HALVE-FOND OUDE – KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN – KLEINE HALVE- FOND JONGE DUIVEN – 

SNELHEID OUDE – SNELHEID JAARLINGEN – SNELHEID JONGE DUIVEN 

 

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

Datum Lossingsplaats Afstand 

 

 

Behaalde prijs Aantal 
deelnemende 

duiven 

 

Coëfficient 

 
 

 
 

   

 

 

 
 

   

 
 

 
 

   

 

 

 
 

   

 
 

 
 

   

 

 

     

 

                                                                                                                                                  TOTAAL 
 

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

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

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

  KBDB-Lidnummer…………………………………..    

  Datum en handtekening…………………….. 
 

ATTEST voor juistheid van de vermelde prijzen  
(naam en adres van de betrokken vereniging en handtekening van de voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder) 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 


