
 

 

 

 

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2018 
KLEINE HALVE-FOND & SNELHEID 

 

Voor ALLE  kampioenschappen in de KLEINE HALVE-FOND en in de SNELHEID dienen de VOLLEDIGE 
uitslagen SAMEN met de deelnemingsformulieren te worden toegestuurd. 
 

 

● Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND OUDE & JAARLINGEN zal worden betwist met 
de eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen). 
Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen, over 5 wedvluchten (GEEN nationale 
vluchten) vanaf 255,001 km tot en met 460,000 km (afstand hok liefhebber) met een totale afstand 
van minimum 
1.250 km (afstand hok liefhebber) gedurende de periode van 5 mei 2018 tot en met het weekend 
vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.  Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in 
aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per 
wedvlucht. 
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 

Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 
- van de jaarlingen 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 
●  Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2018)  zal 
worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf  9 juni 2018 tot en met het 
weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 5 
wedvluchten  (GEEN nationale vluchten) vanaf 255,001 km tot en met 460,000 km (afstand hok 
liefhebber) met een totale afstand van minimum1.250 km(afstand hok liefhebber).  Eén enkele 
wedvlucht per weekend met een minimum deelname van  150 duiven en 10 liefhebbers per 
wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen. 
 
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1ste en 2de  afgegeven JONGE duiven enkel 
in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste  en 2de werden ingetekend.  
 
De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking genomen 
worden  voor dit kampioenschap. 
 
● Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap OUDE & JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste 
twee afgegeven oude duiven of jaarlingen  (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen).  
Dit kampioenschap zal worden betwist met oude duiven en jaarlingen op  6 wedvluchten  tot en met  
255,000 km (afstand hok liefhebber) met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok 
liefhebber) gedurende de periode van  17 maart 2018 tot en met het weekend vóór  de nationale 
wedvlucht vanuit Bourges II.  Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend, met een 
minimum deelname van  
100 duiven en  10 liefhebbers per wedvlucht, zullen in aanmerking worden genomen. 
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 

 



 

 

 

 

Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt 
- van de jaarlingen 
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen 
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen 

 
● Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager van ring 2018)  zal worden 
betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf  19 mei 2018 tot en met het 
weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 6 
wedvluchten tot en met 255,000 km (afstand hok liefhebber)   met een totale afstand van minimum 
400 km(afstand hok liefhebber). 
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend,  met een minimum deelname van 100 
duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zullen in aanmerking worden genomen. 
 

Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1ste en 2de  afgegeven JONGE duiven enkel 
in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste  en 2de werden ingetekend.  
 
 



 

 

 

 

 

(*) aanduiden wat past 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 
KLEINE HALVE FOND OUDE & JAARLINGEN – KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN 

SNELHEID OUDE & JAARLINGEN – SNELHEID JONGE DUIVEN (*) 
 

Datum Lossingsplaats Afstand Aantal 
deelnemende 
duiven 

Plaats  
1ste get. 

Plaats  
2de get. 

Coëff. 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

                                                                                                                                        TOTAAL                        
 

 
Naam en voornaam  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Postcode   ………….. Woonplaats ……………………………………………. ………………………………….......................... 
Tel ……………………………. Mailadres ……………………………………………………………………………………………........... 
KBDB-Lidnummer  ……………………… 
Datum en handtekening  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

of de schatbewaarder) 
1………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


