
 

PROGRAMMA 

OLYMPIADE 2017 

NATIONALE DAGEN 2016  

SQUARE - BRUSSEL  
(van 26 t.e.m. 29 januari 2017) 

 

 

 

Donderdag 26 januari 2017 

 

 

□ PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN / BOZAR (Hall Horta)  

23 Ravensteinstraat – 1000 Brussel) 

 

19.00    HULDIGING nationale kampioenen met DINER 

(tijdens het diner : optreden van Laura Lynn)  

                                 

Tijdens het diner :  

UITREIKING van de GOUDEN, ZILVEREN en BRONZEN 

MEDAILLES aan de kampioenen van België 2016  

(categorie Snelheid, Kleine ½ Fond & Jeugd) & 

PRIJSUITREIKING aan alle KBDB NATIONALE 

KAMPIOENEN en AS-DUIVEN 2016  

(categorie Snelheid, Kleine ½ Fond & Jeugd)         

 

Na het diner : 

Feestavond met DJ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 27 januari 2017 

 

□ SQUARE BRUSSELS MEETING CENTRE (Kunstberg – 1000 Brussel) 
 

 

9.00   Opening van de loketten van de deuren  

10.00 Officiële opening van de Olympiade 2017 en van de Nationale 

Dagen 2016 in Square Brussels Meeting Centre door Z.K.H. 

Prins Laurent 
  

Tentoonstelling van de Olympische duiven SPORT en 

STANDAARD 
 

Standen van de duivenliefhebberspers en standen met 

duivensportartikelen en jeugdclubs  

Tentoonstelling “De duif als held” 
 

Verschillende animaties worden voorzien  
 

10.15 Uitreiking van de Beker en de Prijs van de Koning door Z.K.H. 

Prins Laurent 

13.30-15.00 Uitreiking van de medailles aan de overwinnaars van de 

nationale vluchten per zone   

15.00-17.00 Uitreiking van de prijzen aangeboden door de buitenlandse 

federaties, van de grote-prijzen en de prijzen aan de 

overwinnaars van de nationale vluchten  

18.00   Sluiting van de tentoonstelling  

 

□ PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN / BOZAR (Hall Horta) 

 23 Ravensteinstraat – 1000 Brussel) 

 

19.00   HULDIGING nationale kampioenen met DINER 

(tijdens het diner : optreden van SWOOP)

 

Tijdens het diner : 
UITREIKING van de GOUDEN, ZILVEREN en BRONZEN 

MEDAILLES aan de kampioenen van België 2016  

(categorie Grote ½ Fond tot Grote Fond & Algemeen) & 

PRIJSUITREIKING aan alle KBDB NATIONALE 

KAMPIOENEN en AS-DUIVEN  2016  

(categorie Grote ½ Fond tot Grote Fond & Algemeen) 

 

Na het diner : 

Feestavond met DJ 

 

 



 

 

Zaterdag 28 januari 2017 

 

□ SQUARE BRUSSELS MEETING CENTRE (Kunstberg – 1000 Brussel) 
 

 

 

8.00    Opening van de loketten en de deuren 

10.00-12.45   Pigeons Pop-Up 

11.30 Prijsuitreiking KBDB-prijzen « Châteauroux 10.06.2016 », 

« Montluçon 19.06.2016 », “Châteauroux II 16.07.2016”, 

« Châteauroux III 10.09.2016 »Prijsuitreiking  

12.30-13.30   Criterium Jeugdclubs en Bourges van de jongeren 

13.30-18.00 Ladies Corner 

14.00 Veterinaire Conferentie van de Internationale 

Duivenliefhebbersbond (FCI)   

18.00   Sluiting van de tentoonstelling  

 

 

□ AUTOWORLD (11 Jubelpark – 1000 Brussel) 

 

19.00 GALA-AVOND met op het programma :  

- Olympische prijsuitreiking categorie Sport en categorie 

Standaard 

- Prijsuitreiking WK en Mundial Ranking (Grote-Prijzen)  

(tijdens het diner : optreden van het orkest The 

Golden Bis Band en als gastoptreden Sandra Kim en 

Frank Galan) 

 

 
 



 
 

 

Zondag 29 januari 2017 

 

□ SQUARE BRUSSELS MEETING CENTRE (Kunstberg – 1000 Brussel) 
 

 

9.30    Opening van de loketten en de deuren 

10.00-14.00 Opening van de olympische tentoonstelling 2017 en van de 

nationale dagen 2016 

Vanaf 12.00  Teruggave van de tentoongestelde duiven in de Foyers van Square 

14.00 Sluiting van olympische tentoonstelling 2017 en van de 

nationale dagen 2016 

 

 

 

Van vrijdag tot zondag is er CATERING voorzien in SQUARE. De bar zal open 
blijven na de sluiting van de standen om 18u. Profiteer zeker van deze kans om de dag 

samen met uw vrienden nog te verlengen! 

 

 

DRIEDAGENPAS : 20,00EUR 
DAGPAS (1 dag) : 10,00EUR 

Gratis voor de kinderen t.e.m. 15 jaar begeleid door een volwassene.   

Voorverkoop toegangsticket : van 01.10.2016 t.e.m. 31.12.2016 op de zetel van de 

KBDB 

 

 

Zin om terug aar huis te gaan met een souvenir OLYMPIADE 2017 voor een 

familielid, een vrind(in) of gewoonweg voor uzelf, bezoek onze KBDB-stand gelegen 

in de Inkom e ontdek ons productenprogramma  

 

Verrassing voor de 250ste, 500ste, 750ste, … bezoeker die 

op vrijdag en zaterdag een bezoekje brengt aan de 

Olympiade 2017/Nationale Dagen 2016 !!!  
 

 

 

 



Hoe een kamer reserveren ? 
 
Heel eenvoudig ! U kunt uw kamer reserveren via de online reservatielink van 
Brussels Booking aanwezig op onze website www.kbdb.be.  
 
Het is noodzakelijk deze reservatielink te gebruiken teneinde van een gunstiger tarief 
te kunnen genieten. Deze link is beschikbaar op onze website via de menuknop 
Olympiade 2017 / dan kiest u de gewenste taal / en de menuknop Hotels. 
 
Indien u vragen hebt, aarzel niet Brussels Booking Desk te contacteren (Tel : 02/552 
00 08). 
 
 

http://www.kbdb.be/

