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Het bestuur 
 

Dumeez  Marc 

Trompstraat 43 
9190 Kemzeke 

GSM   0495 87 08 31 
marc_dumeez@skynet.be 
 

Vanrenterghem Lucien 

C. Buysselaan 7 
9840 De Pinte 

Tel.     0495/57.66.38 
lucien.vanrenterghem@telenet.be 

 

Vlerick Theo 

Molenstraat 69 
9991 Adegem 

Tel.     050/ 71. 80. 33 

lindaboelens@telenet.be 

 

De Pauw Lorenzo 

voorzitter 

Zevenbunders 1 

9950 Waarschoot 

0497/20.33.29 

lorenzodepauw@hotmail.be 

Vercauter Matthias 

Schatbewaarder 

Heifortstraat 63 

9940 Ertvelde 

0496/77.34.19 

matthias.vercauter@gmail.com 

Strubbe Freddy 

Bekputstraat 7 

9968 Bassevelde 

0476/96.30.43 

Callebaut Guy 

Grote baan 140 

9310 Herdersem 

0473/31.23.83 

callebaut57@gmail.com  

Nuël Wim 

Secretaris 

Broeder De Saedeleerstraat 100 

9340 Lede 

0471/07.70.74 

wim.nuel@telenet.be 

Bafort Luc 

raadgever 

Lasseel Yvan 

erevoorzitter 

 

Wenst u inlichtingen? Heeft u problemen? Aarzel niet, neem contact met ons op. Wij staan 

steeds ter beschikking van de jonge liefhebbers. 

 

Samen staan we sterk!! 

mailto:lucien.vanrenterghem@telenet.be
mailto:lindaboelens@telenet.be
mailto:lorenzodepauw@hotmail.be
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VOORWOORD 

Beste vrienden na een woelige periode voor onze Oost-Vlaamse jeugdclub zijn we zeer bij dat we dit 
boekje kunnen uitbrengen. 
 
Vooreerst willen we het vorige bestuur van de Oost-Vlaamse jeugdclub heel erg bedanken.  
Zij leverden jarenlang fantastisch werk en zorgden ervoor dat jonge liefhebbers de noodzakelijke 
steun kregen die ze hard nodig hebben. Ik ben ervan overtuigd dat veel jonge melkers goede             
resultaten te danken hebben aan de steun die ze kregen. 
 
Een aantal mensen van het bestuur namen door persoonlijke redenen afscheid van hun geliefde 
jeugdclub. We zijn echter blij dat we u kunnen zeggen dat er een nieuwe bestuursploeg is voor de 
Oost-Vlaamse jeugdclub. Deze is zeer evenwichtig samengesteld. Een mix van nieuwe krachten en 
mensen met veel ervaring in de sector. Ook de KBDB is nu nauw verbonden met de werking van de 
Oost-Vlaamse jeugdclub. Wij kijken er samen naar uit om de fakkel over te nemen en de Oost-
Vlaamse jeugdclub verder tot een sterke vereniging voor jonge liefhebbers te vormen. 
 
De jeugd is DE toekomst van onze duivensport! 
 
Het seizoen zit er weer bijna op. Het was een wisselvallig jaar met hier en daar afgelastingen door het 
slechte weer en zelfs door het te warme weer. Tussen al deze moeilijke vluchten door waren er 
uiteraard ook mooie momenten. Er zullen zeker weer tal van knalprestaties geleverd zijn door  
onze leden. Het laatste deel van het seizoen is aangebroken met nog een aantal snelheidsvluchten en 
de ronde van België als afsluiter.  
 
De prijzen zijn verdiend en het is tijd om de uitslagen voor de kampioenschappen door te sturen. 
Voor onze kampioenschappen kan u insturen tot uiterlijk 30 oktober 2016. Ik raad ieder lid aan om 
dit zeker te doen. Ook voor onze geklasseerde peters zijn er weer mooie prijzen. De prijzen zullen op-
nieuw verdeeld worden op onze schitterende propaganda dag te Salons Montovanien dit op zon-
dag5 maart 2017 
 
NEEM DEEL en geniet van die mooie namiddag op Zondag5 maart! 
 
Tot dan! 
 
Groeten 
 
Lorenzo 
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Algemeen reglement 

 

1. De liefhebber moet zelf de keuze maken of hij/zij instuurt voor de 

kampioenschappen van JCO of voor de provinciale kampioenschappen. 

Indien hij voor beide instuurt, zal hij zonder verwijl geweerd worden uit 

de kampioenschappen van de JCO. 

2. De prijzen dienen behaald te worden per 3-tal zonder breuken en minstens 

50 deelnemende duiven. 

3. Eén vlucht per weekend, per categorie. Vluchten voor verschillende 

categorieën in hetzelfde weekend zijn toegestaan. 

4. Midweekvluchten alsook vluchten op feestdagen die niet op een zaterdag 

of zondag vallen tellen niet mee. 

5. De vluchten vanaf het eerste weekend van april tot en met het weekend 

van de laatste nationale vlucht komen in aanmerking. 

6. Er moet in Oost-Vlaamse maatschappij ingekorfd worden. 

7. Voor alle vluchten tellen ofwel de regionale, provinciale of nationale 

uitslag. 

8. Uitslagen behaald in verbond tellen enkel mee als: 

1. Het een door de KBDB erkend verbond is. 

2. De duiven in een Oost-Vlaamse maatschappij zijn ingekorfd. 
 

9. Bij eventuele geschillen is de uitspraak van het bestuur onherroepelijk. 
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Hoe deel te nemen aan de kampioenschappen? 

 

 Dit betekent aan onderstaande voorwaarden te voldoen 

 

 Er zijn 2 kampioenschappen: van 8 tot 16 jaar en van 17 tot 25 jaar 

 

 In Oost-Vlaanderen woonachtig zijn 

 

 Lid zijn van de K.B.D.B. met wettelijke machtiging tot het houden van 

reisduiven 

(afzonderlijk hok en afzonderlijke hoklijst zijn strikt noodzakelijk) 

 

 Op naam spelen van de jonge duivenliefhebber 

(geen duo vormen met oudere personen) 

 

 Zelfstandig jong duivenliefhebber zijn, d.w.z. zelf inkorven, klokken en 

verzorgen 

 

 Bij betwisting betreffende het al dan niet naleven van de bovenvermelde 

voorwaarden behoudt het bestuur van de Oost-Vlaamse Jeugdclub het 

recht controles uit te voeren op een willekeurig tijdstip. Hun uitspraak is 

onherroepelijk! 

 

 Alle trofeeën en naturaprijzen worden op de propaganda dag afgehaald 

anders blijven ze eigendom van de Oost-Vlaamse Jeugdclub 

 

 Het lidmaatschap is, net zoals vorig jaar,  VOLLEDIG GRATIS! 

 
 De winnaars worden gehuldigd in Salons Mantovani. 

 

 



7 
 

 
 

Reglement Jeugdclub Oost-Vlaanderen van 8 tot 16 jaar 

De kampioenschappen worden onderverdeeld in 3 categorieën: 
 

 Snelheid (7 vluchten met oude, jaarse en jonge) 5 trofeeën: 
 

1. Alle vluchten tot Parijs 
2. Te winnen met 1ste  en 2de afgegeven duif 

3. Minimum 50 deelnemende duiven 
4. De 7 vluchten mag u zelf indelen onder oude, jaarse of jonge 
     (bv. 2 vluchten met oude duiven, 4 met jonge duiven en 1 met jaarse duiven) 

 

 Halve fond (4 vluchten met oude, jaarse en jonge) 3 trofeeën: 

 

1. Alle vluchten boven Parijs tot en met Vierzon 
2. Te winnen met 1ste  en 2de afgegeven duif 
3. Minimum 50 deelnemende duiven 

4. De 4 vluchten mag u zelf indelen onder oude, jaarse of jonge 
     (bv. 2 vluchten met oude duiven en 2 met jonge duiven) 

 

 Fond (3 vluchten met oude, jaarse en jonge) 2 trofeeën: 

 

1. Alle vluchten vanaf Bourges 
2. Te winnen met 1ste  en 2de afgegeven duif 

3. Minimum 50 deelnemende duiven 
4. Minimum 1 uitslag met de jonge duiven om in aanmerking te komen. 

     (bv. 2 vluchten met oude duiven en 1 met jonge duiven) 
 

Voor iedere categorie telt eerst het aantal prijzen dan de kleinste coëfficiënt. 

 

Het Algemeen Kampioenschap 2016 

 

“Algemeen kampioen” wordt diegene die zich het best weet te klasseren in zowel het 

kampioenschap Snelheid als het kampioenschap Halve fond en Fond. Bij gelijkheid wordt in 

deze volgorde gekeken naar: aantal klasseringen, som van de plaats in de klasseringen, som 

van de prijzen en als laatste de kleinste coëfficiënt. De Algemeen Kampioen krijgt een trofee, 

bloemen en een naturaprijs. 
 

Asduivenkampioenschap 2016 (1 asduif per categorie) 

 

 Asduif Snelheid:          max. 8 prijzen             Naturaprijs voor de winnaar 
 Asduif Halve fond:      max. 6 prijzen    Naturaprijs voor de winnaar 
 Asduif Fond:                max. 3 prijzen             Naturaprijs voor de winnaar 
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Reglement Jeugdclub Oost-Vlaanderen 17 tot 25 jaar 

 

De kampioenschappen worden onderverdeeld in 3 categorieën: 
 

 Snelheid (max 7 vluchten met oude, jaarse en jonge) 5 trofeeën: 

 

1. Alle vluchten tot Parijs 
2. Te winnen met 1ste  en 2de afgegeven duif 
3. Minimum 50 deelnemende duiven 

4. De 7 vluchten mag u zelf indelen onder oude, jaarse of jonge 
     (bv. 2 vluchten met oude duiven, 4 met jonge duiven en 1 met jaarse duiven) 

 

 Halve fond (max 4 vluchten met oude, jaarse en jonge) 3 trofeeën: 
 

1. Alle vluchten boven Parijs tot en met Vierzon 
2. Te winnen met 1ste  en 2de afgegeven duif 

3. Minimum 50 deelnemende duiven 
4. Minimum 2 uitslagen met de jonge duiven om in aanmerking te komen 

 

 Fond (max 3 vluchten met oude, jaarse en jonge) 3 trofeeën: 

 

1. Alle vluchten vanaf Bourges 
2. Te winnen met 1ste  en 2de afgegeven duif 

3. Minimum 50 deelnemende duiven 
4. Minimum 1 uitslag met de jonge duiven om in aanmerking te komen 

 

Voor iedere categorie telt eerst het aantal prijzen dan de kleinste coëfficiënt. 
 

Het Algemeen Kampioenschap 2016 

 

“Algemeen kampioen” wordt diegene die zich het best weet te klasseren in zowel het 

kampioenschap Snelheid als het kampioenschap Halve fond en Fond. Bij gelijkheid wordt in 

deze volgorde gekeken naar: aantal klasseringen, som van de plaats in de klasseringen, som 

van de prijzen en als laatste de kleinste coëfficiënt. De Algemeen Kampioen krijgt een trofee, 

bloemen en een naturaprijs. 
 

Asduivenkampioenschap 2016 (1 asduif per categorie) 

 

 Asduif Snelheid:          max. 8 prijzen             Naturaprijs voor de winnaar 

 Asduif Halve fond:      max. 6 prijzen   Naturaprijs voor de winnaar 
 Asduif Fond:                max. 3 prijzen   Naturaprijs voor de winnaar 
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Peterkampioenschap 2016 Fond 

 

 Het aantal deelnemers aan het gratis peterkampioenschap is onbeperkt 

maar ze moeten in Oost-Vlaanderen woonachtig zijn. 

 Voor de peters blijft de nationale uitslag van de volgende 4 vluchten tel-

len: Limoges oude (28/05/2016), Montauban oude(19/06/2016),  Brive 

jaarlingen (24/07/2016) en Tulle jaarlingen (30/07/2016).  

 Aan dit kampioenschap zijn 15 waardevolle prijzen verbonden. 

 De prijzen zijn te winnen met de 1ste en 2de afgegeven duif (dus maximaal 

8 prijzen). 

 Bij gelijkheid telt de kleinste coëfficiënt volgens de provinciale kampi-

oenschappen. 

 De jeugdleden dienen aanwezig te zijn op onze propagandadag om kans te 

maken op een prijs. 

 Onder de aanwezige jeugdclubleden zal een trekking gebeuren tijdens de 

uitreiking van het peterkampioenschap. Iedereen kan dus tot op het einde 

meedingen naar een naturaprijs en (een waardevolle bon van zijn peter.) 

(…)=niet verplicht 

 Peters die niet geklasseerd zijn en toch een bon willen schenken aan onze 

jeugdleden, kunnen dit steeds melden aan het bestuur. Deze zullen dan 

ook verloot worden. Alvast bedankt op voorhand aan de peters! 

 Iedereen kan deelnemen. 
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Inschrijvingsformulier Peterkampioenschap 2016 

 

Naam:          ……………………………………………………………………………… 

Voornaam:   ……………………………………………………………………………… 

Adres:          ……………………………………………………………………………… 

Postcode:     …………………….                 Gemeente: …………………………….. 

Telnr:            ………………………………………….. 

 

Datum Vlucht Aantal duiven Prijs 1ste afg Prijs 2de afg 

28/05/2016 Limoges 

Oude 

 

13493 

  

19/06/2016 Montauban 

Oude 

 

4327 

  

24/07/2016 Brive 

Jaarlingen 

 

5929 

  

30/07/2016 Tulle 

Jaarlingen 

 

7322 

  

Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aanvaard. Iedere peter die zijn 
formulier opstuurt naar onderstaand adres zal onmiddellijk een telefoontje ter bevesti-
ging bekomen. Indien u nog geen nationale uitslag in uw bezit heeft vul dan uw snel-
heid in. De prijs wordt dan door ons nagekeken en ingevuld. 

Uiterste inschrijvingsdatum 30 oktober 2016 

Opsturen naar: 

Oost-Vlaamse jeugdclub 

p/a Vlerick Theo 

Molenstraat 69 

9991 Adegem 

Of na 19.00 u 050/71.80.33 
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Peterkampioenschap Snelheid –Halve Fond 

 

1. 6 vluchten met 1ste en 2de afgegeven duif 

2. Frankrijkvluchten naar keuze met oude, jaarlingen of jonge duiven  tot 

Limoges niet inbegrepen. 

3. Vanaf 1 april tot het weekend van de laatste nationale wedvlucht. 

4. Geen weekvluchten of feestdagen 

5. Minimum van 50 deelnemende duiven en 10 deelnemende liefhebbers 

6. 10 Peters worden geklasseerd 

7. De Peters kunnen slechts aan 1 kampioenschap deelnemen 

8. Enkel uitslagen van vluchten ingekorfd in Oost-Vlaanderen komen in 

aanmerking 

9. Uitslagen binnen sturen is verplicht 

10. De prijzen zijn dezelfde als voor het peterkampioenschap Fond. 

11. Dit naar onderstaand adres voor 30 oktober 2016 

12. Iedere Oost-Vlaamse liefhebber mag deelnemen. 

Oost-Vlaamse Jeugdclub 
p/a  Theo Vlerick 

Molenstraat 69 

 9991 Adegem 

Inschrijvingsformulier voor het kampioenschap snelheid-halve 

fond 

 Datum Vlucht Aantal 
duiven 

Prijs 
1ste afg 

Prijs 
2de afg 

% 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      



12 
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Kampioenschap beginnelingen ouder dan 25 jaar 

 

Iedereen mag deelnemen onder de volgende voorwaarden: 

 Lid zijn van de K.B.D.B. en voldoen aan de reglementen 

 Wettige machtiging hebben tot het houden van reisduiven 

 25 jaar of ouder op 1 januari van het lopende jaar 

 Voor de eerste keer een hoklijst ingediend hebben bij de K.B.D.B. voor het jaar 2013 

 Volledig zelfstandig met de duiven spelen 

 Voorheen geen lid geweest zijn, ook niet in tandem hebben gespeeld 

 Woonachtig zijn in de provincie Oost-Vlaanderen 

 Voor 2016 komen zowel oude, jaarse als jonge duiven in aanmerking 

 De deelneming aan het kampioenschap is GRATIS 

 1 vlucht per weekend en minstens 50 deelnemende duiven 

 De liefhebber bepaalt zelf vooraf of hij meedoet in de provinciale kampioenschappen 

of deze van de beginnelingen ouder dan 25 jaar 

 De winnaars zullen gehuldigd worden in Salons Mantovani op onze kampioenen dag. 

Er zal één rangschikking opgemaakt worden als volgt: 

Zes vluchten met de eerste afgegeven duif  komen in aanmerking, te kiezen uit oude, jaarlin-

gen en jongen: 

 6 vluchten op de snelheid, halve fond of fond. 

De prijzen moeten gewonnen worden per 3-tal zonder breuken. 

Het klassement wordt opgesteld in volgorde van het aantal behaalde prijzen, nadien telt de 

kleinste coëfficiënt. 

Minimum 1/3de van de inschrijvingen ontvangt een prijs met een maximum van 10 prijzen 

Prijzenpot: 

1ste prijs:                          trofee + natura prijs + bloemen  

2de prijs:                           trofee + natura prijs  

3de prijs:                           trofee + natura prijs  

4de tot 10de prijs:               natura prijs 

 

De beslissingen van het bestuur, bij betwistingen, zijn onherroepelijk. 

 

Voor zowel puntenkampioenschappen als voor de asduiven: 

 

* Vorige bladzijden, degelijk invullen, en opsturen ! 

* Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aanvaard. 
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* Uitslagen direct bijvoegen ! 

* Stempel maatschappij + handtekening voorzitter mag niet ontbreken 

 

Uiterste inschrijvingsdatum 30 oktober 2016 

 

Opsturen naar: 

 

De Oost-Vlaamse jeugdclub 

p/a Theo Vlerick 

Molenstraat 69 

9991 Adegem 
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Jeugdkampioenschap Snelheid, Halve fond & Fond 
2016 van 8 tot 16 jaar en voor 17 tot 25 jaar 

SNELHEID 

     Datum Vlucht Aantal dui-

ven 
Prijs 

1ste afg 

Prijs 

2de afg 

% niet invullen 

1       

2       

3       

4       

5       

6*       

7*       

 

HALVE FOND 

     Datum Vlucht Aantal dui-

ven 
Prijs 

1ste afg 

Prijs 

2de afg 

% niet invullen 

1       

2       

3       

4*       

 

FOND 

     Datum Vlucht Aantal dui-

ven 
Prijs 

1ste afg 

Prijs 

2de afg 

% niet invullen 

1       

2       

3*       
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*Rijen met nummer in het vet dienen enkel ingevuld te worden door de categorie liefhebber 

van 17 tot 25 jaar 

Deelnemingsformulier Asduif 2016 van 8 tot 16 jaar en     
van 17 tot 25 jaar 

 

Asduif snelheid 

     Datum Vlucht Aantal dui-

ven 

Prijs 

dezelfde duif 

% niet invullen 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Asduif Halve fond 

     Datum Vlucht Aantal dui-

ven 

Prijs 

dezelfde duif 

% niet invullen 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Asduif Fond 

 

 

     Datum Vlucht Aantal dui-

ven 
Prijs 

dezelfde duif 

% niet invullen 

1      

2      

3      
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Voor de jeugdclubleden en Peters 
 

Beste jeugdclubleden, Peters voor zowel kampioenschap Fond en Snelheid-

Halve Fond en beginnelingen ouder dan 25 jaar, vul zoveel mogelijk           

kampioenschappen in want hoe meer inschrijvingen, hoe meer prijzen. 

Hebt u vrienden of kennissen die in aanmerking komen om mee te doen met de 

kampioenschappen, laat hen weten van dit initiatief. Hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd!  

Alle leden, Peters en beginnelingen ouder dan 25j zijn automatisch ingeschre-

ven voor de Oost-Vlaamse jeugdclub dit jaar. Het volstaat de uitslagen op te 

sturen via bovenstaande formulieren om te kunnen deelnemen aan de         

kampioenschappen. 

 

Het wordt al uitkijken naar de spetterende kampioenendag in Salons Mantovani 

te Oudenaarde op 5 maart 2017! 

 

 

Alle inschrijvingen moeten binnen zijn voor 30 oktober 2016. 

 

Tot ziens en veel geluk en mooie prijzen in 2017! 

 

 

Het bestuur 
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