
K.B.D.B. Antwerpen : Provinciale poulebrief 

Alle gegevens zorgvuldig invullen en aanduiden met een kruis in de voorziene 

vakjes. 

Invullen van de poulebrief : De horizontale en verticale inzetten evenals de 

manier van verspelen zijn vrij te bepalen door de inrichter : 

Variabel 

1. M : miezen van 0.20€ tot 100€ gaat af naar keuze van de inrichter 

2. P :  poules van  0.20€ tot 100€ gaat af naar keuze van de inrichter 

3. EP  : erepoules van  0.20€ tot 2€ gaat af naar keuze van de inrichter 

4. AS2 : aangeduide serie van 2 duiven  

5. AS3 :  aangeduide serie van 3 duiven 

6. SS :  speciale serie van (2 van de 3 duiven) 

7. RAS : raakserie 

8. OAS : onaangeduide serie van 2 duiven 

9. OAS : onaangeduide serie van 3 duiven 

10. KRA : krabberpoule 

11. HEE : heeft 

12. SPR : sprint 

BOM: één prijs 

1e  GET : éérste getekende 

Diversen 1: vrij te bepalen 

Diversen 2: vrij te bepalen 

De verschillende punten van 1 tot en met de BOM worden in dalende lijn van 

getekende ingevuld d.w.z. dat de éérste getekende altijd hoger of gelijk staat aan de 

volgende getekende, enz. 

Aangeduide serie van 2 en 3 duiven : 

Serie van 2 per 2 duiven te zetten vb. 1e en 2e getekende  en verder in groepen van 2. 

Serie van 3 per 3 duiven te zetten vb. 1e ,2e, en 3e getekende en verder in groepen van 

3. 

 



Speciale serie 

Serie van 2 per 3 duiven : vb. 2e en 3e getekende, of 1e en 3e getekende en verder 2 

duiven per groep van 3 duiven. 

Raakserie 

Kan op alle duiven gezet worden en wordt gewonnen door 2 duiven die aan elkaar 

raken vb. 4e en 5e getekende . Wordt toegekend in het voordeel van de liefhebber    

vb. gepakt 4e – 2e – 3e – 1e getekende. Indien op alle duiven gezet wint men een 

raakserie met 4 en 3 en een raakserie met 2 en 1. 

Onaangeduide serie van 2 en 3 duiven. 

Kan men op alle duiven zetten. 

Sprint. 

Kan men op alle duiven zetten en gaat af in 4 delen: 4/10, 3/10, 2/10 en 1/10 

Krabber. 

Kan men op alle duiven zetten, doch de 1e getekende staat altijd hoger of gelijk aan 

de volgende getekende vb. 10 duiven mee, 5 krabbers gezet: staan dus op de 5 eerste 

getekende. De uitkering start van de laatste prijs naar boven tot de inleg verspeeld is. 

Bom. 

Kan men op alle duiven zetten en gaat in éénmaal af. 

Eérste getekende. 

Kan slechts op de 1e getekende gezet worden en gaat af naar keuze  

Diversen 1 en 2. 

De inleg per duif mag zelf bepaald worden door de inrichter en kan gebruikt worden 

voor dagprijs, bon- of derbyprijskamp-  pot- troost- middelsteprijs enz. 

Belangrijke opmerkingen. 

1. Het  getal “gaat af” mag vrij door de inrichter gekozen worden 

2. De inrichters mogen bepaalde rubrieken of inzetten niet toestaan. Dit moet 

dan gearceerd worden op de poulebrief. 



3. Alle duiven zijn per duif. 

4. De inzetten van alle series zij vrij en mogen zelfs opgesplitst worden. Vb.10 

duiven zetten voor de onaangeduide serie waarvan 5 OA van 1€(1e -5e 

getekende) en 5 duiven OA van 0.20€(6e -10e getekende). De series mogen ook 

in blokken(van bvb 8 duiven) verspeeld worden. 

5. Alle prijzen worden gewonnen tot en met de laatste duif op de uitslag. De niet 

gewonnen prijzen worden à rato van het gezette duiven terugbetaald mits 

afhouding van %. 

6. De series worden verspeeld volgens art. 84 van het nationaal sportreglement 

2e en 3e getekende vormen de serie tot maximum 2 uur na deprijskamp. 

7. Niet tegen gezette inleggen van een liefhebber worden volledig terugbetaald 

zonder afhouding van de kosten(zuiver geld) 
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