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Het is weer  voorbij, 
de lange donkere winter.

Na maanden van regen, sneeuw en ijzel 
begint eindelijk de lente. 
De eerste ronde jongen vliegt al uit. De 
weduwenaars worden klaargestoomd voor 
de eerste snelheidsvluchten. 
Op sportief vlak kunnen we zeggen dat 

alles bij het oude blijft. Op administratief vlak zijn er toch tal 
van veranderingen. Laten we beginnen bij de staatshervorming. 
Zoals iedereen wel vernomen heeft is dierenwelzijn en trans-
port van duiven geregionaliseerd. De gewesten zijn nu ver-
antwoordelijk voor dierenwelzijn en transport. Voor Wallo-
nië is dit de minister van landbouw, voor Vlaanderen is dit de 
minister van dierenwelzijn en voor Brussel is het de minister 
van begroting die de bevoegdheid heeft doorgegeven aan 
een staatssecretaris. 
Het sportieve is reeds meer dan 30 jaar de bevoegdheid van de 
gemeenschappen met de respectievelijke minister van sport, 
aangeduid door de verschillende regeringen. Als KBDB zijn en 
blijven wij een nationale sportieve organisatie. 
Het Koninklijk Besluit van 1995 is nog steeds van toepassing 
betreff ende doping en dierenwelzijn. Indien een gewest hier-
aan iets wil veranderen moet dit gebeuren door de respectieve-
lijk parlementen van de gewesten die dit dan omzetten in een 
decreet. Ieder gewest moet zijn eigen dopingreglement heb-
ben dat van toepassing is in zijn of haar gewest. Dit reglement 
is een intern reglement voor de gewesten. Daarnaast heeft 
de KBDB als nationale federatie haar eigen regelementen en 
haar eigen dopingreglement dat door de algemene vergade-
ring is goedgekeurd, en dat iedere liefhebber, via zijn hoklijst, 
goedkeurt. 
In het dopingreglement van de KBDB zijn de minimum vereis-
ten van het KB van 1995 opgenomen. 
In dit KB staat eveneens dat de gewesten advies moeten uit-
brengen voor de nationale vluchtkalender, waarna dit dan voor-
komt op de algemene vergadering waar de nationale manda-
tarissen de kalender dan goedkeuren. Dit betekent dat we als 
KBDB nu bij drie gewesten moeten gaan om de vluchtkalender 
goed te keuren. Indien een gewest de nationale kalender niet 
goedkeurt dan kunnen de liefhebbers van dit gewest dus niet 
deelnemen aan de nationale vluchten. 
Aangaande het dopingreglement is er fundamenteel niets 
veranderd. Wel is de KBDB te samen met de organisatie van 
dierenartsen en specialisten en het labo van prof. Schalk bezig 
met een verduidelijking te maken van de verschillende groepen 
die vermeld staan in het dopingreglement. Ten gepaste tijde 
zullen we dan ook, via onze website, iedereen daarvan op de 
hoogte brengen. 
Als afsluiter zou ik er toch nog willen aan toevoegen dat, na 
drie jaar van hard werken, de KBDB fi nancieel terug gezond is, 
wat anderen ook mogen beweren.

Goede vlucht !
Stefaan VAN BOCKSTAELE.
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VOORLOPIGE KALENDER 2015
INFO LOSSINGEN 2015

Deze informaties kunnen door de liefhebbers, de verantwoordelijken voor de los-
singsbeslissingen en de vergezellers worden bekomen via:

1. Teletekst van VIER (pagina’s 800 tot 813)
2. Het nummer 070/222.077
3. SMS (N spatie en locatie naar 3261)

De teletekst zal DRIE duidelijke onderdelen bevatten.
➙ 1.  De weersgesteldheid op de vluchtlijnen in Frankrijk en in België 

(pagina’s 804 tot 809)
➙ 2.  Info omtrent de lossingen (pagina’s 810 tot 813)  

De vergezellers op de lossingsplaatsen moeten contact opnemen met de 
KBDB om alle info omtrent de lossingen mede te delen.  De toestand zal om 
het uur worden aangepast.  Om de oude gewoonten te behouden en om 
het raadplegen te vergemakkelijken, zullen we trachten de gegevens stipt 
om het uur (6u00, 7u00 ...) aan te passen. Daarenboven zullen deze pagina’s, 
ingevolge de mededelingen van de vergezellers ter plaatse, eveneens info 
vermelden over de plaatselijke weersgesteldheid. Gelieve te noteren dat het 
hier gaat om een menselijke interpretatie (en niet een wetenschappelijke) 
van de weersomstandigheden op een welbepaalde lossingsplaats. Het is dus 
mogelijk dat de informaties op pagina’s 804-809 en op pagina’s  810-813 ver-
schillend zijn aangezien de vaststellingen op twee verschillende manieren 
en op twee verschillende plaatsen werden gedaan.

➙ 3.  Algemene mededelingen (pagina’s 802 en 803) De KBDB kan hierdoor haar 
leden onmiddellijk bereiken en dringende en/of belangrijke algemene infor-
matie inzake de duivenliefhebberij mededelen. Maak er dus een gewoonte 
van om regelmatig deze pagina’s te raadplegen. De website zal op zijn beurt 
het geheel van de informatie van teletekst hernemen.

Ook de algemene werking blijft ongewijzigd:

Verschijning
De duivenliefhebbersinfo zal verschijnen:
elke zaterdag van 14.03.2015 tot 10.10.2015
elke zondag van 15.03.2015 tot 11.10.2015
op feestdagen vrijdag 1 mei Feest van de arbeid
 donderdag 14 mei O.H.Hemelvaart
 maandag 25 mei Pinksteren
 dinsdag 21 juli Nationale Feestdag

Mededeling op teletekst (van zodra lossingsuur is gekend en uiterlijk om 
12u00) voor ALLE internationale wedvluchten met lossing op vrijdag 

Uurrooster
vanaf 8u00 in MAART, APRIL, SEPTEMBER en OKTOBER
vanaf 7u00 in MEI en AUGUSTUS
vanaf 6u00 in JUNI en JULI

De dienst zal functioneren tot wanneer de duiven in vrijheid zullen gesteld zijn of tot 
de aankondiging van het uitstel van de lossingen, zonder nochtans 16u00 te over-
schrijden voor de zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de uitgestelde lossingen, 
wordt 14u00 als uiterste uur van uitzending vastgesteld.

INFO LOSSINGEN 2015

!!!! OPGELET: De teletekstpagina’s van de KBDB werden overgebracht naar TV VIER. De paginanummers blijven evenwel behouden (pagina 800 t.e.m. 813)

Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2015
Data Halve-Fond Fond Grote Fond

30/05/2015 Bourges I (oude + jaarlingen) BU Limoges I (oude) EB

06/06/2015 Châteauroux I (oude + jaarlingen) KBDB Valence (oude) CFW

13/06/2015 Gueret (oude + jaarlingen) KBDB Cahors (oude) CC

19/06/2015  Pau (oude) Colombe Joyeuse

20/06/2015 Montluçon (oude + jaarlingen) KBDB Limoges II (oude + jaarlingen) EB

26/06/2015  Agen (oude + jaarlingen) Télévie

27/06/2015 Argenton I (oude + jaarlingen) OVV Montélimar (oude + jaarlingen) CFW

03/07/2015  Barcelona (oude) Cureghem Centre

04/07/2015 La Souterraine I (oude + jaarlingen)
Derby 

Hainaut
Montauban (oude + jaarlingen) EB

10/07/2015 St-Vincent (oude) Entente Belge

11/07/2015 Châteauroux II (oude + jaarlingen) OVV Brive (oude + jaarlingen) EB

17/07/2015 Marseille (oude) CFW

18/07/2015  Jarnac (oude + jaarlingen) DH

24/07/2015  Narbonne (oude + jaarlingen) Indépendante Liège

25/07/2015  Tulle(oude + jaarlingen) Télévie

31/07/2015  Libourne (oude + Jaarlingen) Indép. Liège Perpignan (oude) Entente Belge

01/08/2015 Bourges II (jonge + oude + jaarlingen) EB

08/08/2015 Châteauroux III (jonge + oude + jaarlingen) KBDB

15/08/2015 Argenton II (jonge + oude + jaarlingen) CC

22/08/2015 La Souterraine II (jonge + oude/jaarlingen) CFW

29/08/2015 Issoudun (jonge + oude/jaarlingen) BU

05/09/2015 Châteauroux IV (jonge + oude/jaarlingen) CC
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BESLISSINGEN ALGEMENE VERGADERINGBESLISSINGEN ALGEMENE VERGADERING

NATIONALE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Art. 14 – inlassing van een nieuwe § op het einde van het artikel 
De duivenliefhebbersverenigingen zullen jaarlijks vrij hun kampi-
oenendagen kunnen inrichten met uitzondering evenwel van het 
weekend waarop de Provinciale Kampioenendag van hun PE/SPE en/
of de Nationale Dagen plaatsvinden.

Art. 27 – inlassing op het einde van § 1
De PE/SPE zullen jaarlijks vrij hun kampioenendagen kunnen inrich-
ten met uitzondering evenwel van het weekend waarop de Natio-
nale Dagen plaatsvinden.

EERSTE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

•  De notulen van de statutaire en buitengewone nationale 
 algemene vergaderingen van 23.10.2014 worden goedgekeurd.
• De rekeningen 2013-2014 worden goedgekeurd.
• De begroting 2014-2015 wordt goedgekeurd.
• Vaststelling van de BIJDRAGEN 2016
€ 25,00 voor de liefhebbers
  Een associatie van meerdere liefhebbers betaalt 25 EURO voor 
  het eerste lid en 10 EURO voor elk bijkomend lid.
€ 25,00 voor de aansluitingsbijdragen voorzien door art.9 van de Statuten

€ 100,00 voor de vergezellers
€ 50,00 voor de hulpvergezellers
€ 200,00 voor de vervoerfi rma’s die geen vergezellersagentschap zijn

€ 250,00 voor de vergezellersagentschappen rechtgevend op een eerste 

  kaart (wordt als agentschap beschouwd de vergezeller of vergezel-

  lers die duiven meenemen van een ganse streek)

€ 50,00 voor de vrachtvervoerders (degenen die duiven in opdracht van 

  de vergezellers ophalen en naar een centraal punt vervoeren en 

  geen vergezellersvergunning bezitten)

€ 50,00 voor de rangschikkers (enkel rangschikker in eigen vereniging)

€ 100,00  voor de rangschikkers van méér dan 1 vereniging of voor de gespe-

  cialiseerde fi rma’s

€ 25,00 voor de regelaars niet-liefhebbers
€ 25,00 voor de secretarissen niet-liefhebbers
€ 70,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders duivenliefhebbers
€ 70,00 zonder uitzondering, voor de lokaalhouders niet-duivenliefhebbers
€ 120,00  voor de oproepers en voor de opstellers van de prijzenlijsten 

  voor openbare duivenverkopingen (vermeerderd met € 25,00 per 

  openbare verkoping)

€ 70,00 voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen
€ 70,00 voor de privé-lokalen
€ 100,00 voor de provinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht

€ 120,00 voor de interprovinciale organisatoren, per aangevraagde vlucht

€ 500,00 voor de nationale organisatoren, per aangevraagde vlucht

€ 600,00  voor de internationale organisatoren, per aangevraagde vlucht

•  Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedra-
gen voor de procedurekosten bij de KBDB-Kamers.

Borgtochten
€ 100 voor de kamer van eerste aanleg
€ 200 voor de kamer van beroep I

€ 400 voor de kamer van cassatie
Gelieve te noteren dat de gestorte borgtochten, ingeval van 
intrekking van de klacht, niet meer worden terugbetaald. 

Procedurekosten

€ 600 voor de kamer van eerste aanleg 
€ 700 voor de kamers van beroep
€ 900 voor de kamer van cassatie

• De verslagen van de nationale raad van beheer en bestuur, 
het fi nancieel verslag en het verslag van de censoren 
worden goedgekeurd

• De beslissingen genomen door de algemene vergade-
ringen van de PE/SPE worden goedgekeurd.

• Bekrachtiging van de benoeming van dhr Pierre TITART 
als lid van de nationale adviesraden (voor mechanische 
klokken & voor elektronische klokken) en benoeming 
van dhr Pierre TITART als technieker van de nationale 
adviesraad voor mechanische klokken. 

• WIJZIGINGEN aan de KBDB-reglementen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art. 1 – inlassing van een § 2
De artikelen 27, 28, 29 en 30 van de statuten van de KBDB 
beheren meer in het bijzonder de PE/SPE die ten allen tijde 
de statuten en reglementen van de KBDB dienen na te leven.
De PE/SPE zullen jaarlijks vrij hun kampioenendagen 
kunnen inrichten met uitzondering evenwel van het 
weekend waarop de Nationale Dagen plaatsvinden. 

NATIONAAL SPORTREGLEMENT

Art. 8
Wedstrijden of dubbelingen kunnen enkel doorgaan zo er 
minstens 2 deelnemers zijn, met verschillende lidnummers.

In een wedvlucht worden slechts afzonderlijke wedstrijden 
ingericht in de categorieën: oude duiven, jaarlingen of oude/
jaarlingen samen en jonge duiven.

Onder dubbelingen dient te worden verstaan: 
- enerzijds, de dubbelingen in een andere categorie (hori-

zontale dubbeling). Deze dubbeling is enkel en uitsluitend 
toegelaten voor de jonge duiven vanaf de eerste zaterdag 
van september

- anderzijds, de dubbelingen op een ander niveau: Bvb. nati-
onaal, interprovinciaal, provinciaal, lokaal (verticale dubbe-
ling).

De dubbelingen bij de duivinnen zijn niet meer toegelaten 
met uitzondering voor de internationale vluchten.

Op de nationale wedvluchten zijn dubbelingen in een andere 
categorie steeds verboden. De verticale dubbelingen volgen 
steeds de categorieën van de hoofdvlucht.

NATIONALE ALGEMENE VERGADERINGEN 25.02.2015
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BESLISSINGEN ALGEMENE VERGADERING

De duiven moeten verplicht worden ingeschreven in hun 
categorie (oude, jaarlingen, oude/jaarlingen, jonge) in func-
tie van hun ringnummer. 
De oude duiven en de jaarlingen dienen VERPLICHTEND aan 
de wedvluchten deel te nemen:
- in hun eigen categorie, met een aparte uitslag, t.e.m. het 

weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II
- oude duiven en jaarlingen samen, met één uitslag, na het 

weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II, 
met uitzondering voor de nationale wedvluchten die wor-
den ingericht het eerste en/of tweede weekend na Bour-
ges II.

en dit ZONDER mogelijkheid tot het dubbelen van de jaarlin-
gen bij de oude duiven. 

Het dubbelen van jonge duiven in de andere categorie (oude 
en jaarlingen samen) wordt toegelaten vanaf de eerste zater-
dag van september zonder dat evenwel de verplichting tot 
dubbelen aan de deelnemer kan worden opgelegd. 

De deelname van jaarduiven aan provinciale, interprovinci-
ale, nationale en internationale wedvluchten, die uitsluitend 
worden georganiseerd voor oude duiven, is verboden op 
straf van declassering en sanctie.

Het niet naleven van de beschikkingen voorzien in huidig 
artikel brengt automatisch de declassering van de duif met 
zich mede en er zal vervolging worden ingesteld ten over-
staan van de desbetreff ende inrichter.

Art. 15 
De programma’s van de wedvluchten (data, lossingsplaatsen, 
speelomtrek en deelnemingsvoorwaarden) worden door de 
comités van de PE/SPE goedgekeurd vóór 1 februari.
vóór 15 maart OF
Eén week vóór de start van de vluchten die betrekking 
hebben op de desbetreff ende disciplines (kleine snelheid, 
grote snelheid en kleine halve fond).

Art. 98 inlassing van een nieuwe § 4
 Indien het elektronisch systeem werkt en de duif werd 
normaal elektronisch geconstateerd, doch de duif komt 
thuis zonder gummi, dan kan de betreff ende chip in een 
mechanisch toestel geconstateerd worden als controlebe-
statiging.

Art. 98 § 5
Voor de eerste geklokte duif dient de controlegummi 
binnen de 15 minuten vanaf het offi  ciële uur van bestati-
ging (in u, min, sec) in het hoofdtoestel of controletoestel 
te worden afgeklokt. Bij elektronische registratie is het 
afklokken van de gummi van de eerste geklokte duif ver-
plicht ter controle. 

Art. 101 § 1
Voor de nationale wedvluchten vanaf Limoges, zullen de 
aankomsten van al de duiven, zonder uitzondering, via een 
communicatiemiddel aan hun respectievelijke inkorvings-

burelen worden gemeld binnen de 10 15 minuten vanaf het 
offi  ciële uur van bestatiging (in u, min, sec). Deze meldingen 
zullen het juiste nummer van de gummiring, het uur van 
klokken, het uur van aanmelden, het eventueel tegenmerk 
en de naam van de liefhebber omvatten. Voor de nationale 
wedvluchten beneden Limoges dient enkel de eerst geklokte 
duif per categorie op voormelde wijze te worden aangemeld. 
Wanneer de termijn van 10 15 minuten is overschreden, zal, 
ingevolge een gegronde klacht, ingediend door iemand die 
er belang bij heeft, de duif worden geklasseerd op het uur 
van aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmel-
ding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze lief-
hebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), wor-
den geannuleerd. Een tweede melding volgt dan van zodra 
de liefhebber éénderde van het aantal ingekorfde duiven 
per categorie heeft geklokt; een eenvoudige opgave van het 
aantal aankomsten volstaat bij deze tweede aanmelding.

DUIVENLIEFHEBBERSWETBOEK

Art. 7 (Kamer van Eerste Aanleg)
De nationale raad van beheer en bestuur benoemt de leden 
van de Kamer van eerste aanleg uit de leden van de KBDB die 
de vereiste bekwaamheden blijken te bezitten. Licentiaten in 
de rechten, de houders van een diploma “Masters of laws” 
of van een hoger diploma in dit vakgebied (i.p.v. Licentiaten 
in de rechten) kunnen eveneens worden benoemd. 
De uitzonderlijke gevallen zullen worden beslecht door de 
nationale raad van beheer en bestuur.

Art. 12 (Kamers van Beroep)
De nationale raad van beheer en bestuur benoemt de leden 
van de Kamers van beroep uit de leden van de KBDB die de 
vereiste bekwaamheden blijken te bezitten. 
Licentiaten in de rechten, de houders van een diploma 
“Masters of laws” of van een hoger diploma in dit vak-
gebied (i.p.v. Licentiaten in de rechten) kunnen eveneens 
worden benoemd.
De uitzonderlijke gevallen zullen worden beslecht door de 
nationale raad van beheer en bestuur.

STATUTEN VAN DE VERENIGINGEN

Art. 1 – inlassing van een § 2
De duivenliefhebbersverenigingen zullen jaarlijks vrij hun 
kampioenendagen kunnen inrichten met uitzondering even-
wel van het weekend waarop de Provinciale Dag van hun PE/
SPE en/of de Nationale Dagen plaatsvinden.

• Organisatie van het komend vluchtseizoen en vaststel-
ling criteria nationale kampioenschappen.

1°/ Kalender van de nationale en internationale wedvluch-
ten 2015 

Zie pagina 3 van dit Bondsblad.
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2°/ Zones 2015 → voor de nationale wedvluchten van grote halve-fond 

3°/ Maximum aantal duiven per maand 2015 :

Lossingsplaats Max. aantal duiven in 
de manden 
seizoen 2015

Max. aantal duiven in 
de manden bij 
temperaturen boven
 de 25°C 
(art. 44 NSR)

GROTE FOND   

AGEN (Bordeaux) 18 16

BARCELONA 16 16

MARSEILLE 18 16

NARBONNE 18 16

PAU 16 16

PERPIGNAN (Elne) 18 16

ST. VINCENT 18 16

FOND   

BRIVE 18 16

CAHORS 18 16

JARNAC 18 16

LIBOURNE 18 16

LIMOGES 18 16

MONTAUBAN 18 16

MONTELIMAR 18 16

TULLE 18 16

VALENCE 18 16

GROTE HALVE FOND   

ARGENTON 22 20

BOURGES 22 20

CHATEAUROUX 22 20

GUERET 22 20

ISSOUDUN 22 20

LA SOUTERRAINE 22 20

MONTLUCON 22 20
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CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015

I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN

• Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerste afgegeven duif, 
op 17 wedvluchten, klassement per 5-tal (volledige prijzen), hetzij 
2 wedvluchten GROTE FOND OUDE (naar keuze uit de 7 internationale wedvluchten) 
3 wedvluchten FOND OUDE (naar keuze uit de 10 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten JAARLINGEN, GROTE FOND of FOND (naar keuze uit de 9 nationale 
wedvluchten) 
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND OUDE (naar keuze uit 8 nationale wedvluchten) 
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (naar keuze uit 8 nationale wedvluchten) 
2 wedvluchten JONGE DUIVEN (naar keuze uit 6 nationale wedvluchten) 
1 wedvlucht SNELHEID (naar keuze oude of jaarlingen)

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

1 wedvlucht KLEINE HALVE-FOND (naar keuze oude of jaarlingen) 
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

1 wedvlucht KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (naar keuze)
1 wedvlucht SNELHEID JONGE DUIVEN (naar keuze)
Begin- en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.

Voor de nationale wedvluchten in dit kampioenschap komen de NATIONALE, de ZONALE 
of de uitslagen van de PE/SPE in aanmerking. Er zullen 10 laureaten worden geklasseerd. 
Voor de Grote Fond OUDE en de Grote Fond JAARLINGEN komen enkel de NATIONALE 
uitslagen in aanmerking.

• Het nationaal kampioenschap GROTE FOND OUDE (drager van ring 2013 of ouder) zal 
worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal 
(volledige prijzen), op 3 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten : 
PAU van 19/6, AGEN (oude) van 26/6, BARCELONA van 3/7, ST.VINCENT van 10/7, MAR-
SEILLE van 17/7, NARBONNE (oude) van 24/7 en PERPIGNAN van 31/7/2015.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

• Het nationaal kampioenschap GROTE FOND JAARLINGEN (drager van ring 2014) zal 
worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal 
(volledige prijzen), op 2 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten : 
AGEN (jaarlingen) van 26/6, MONTAUBAN (jaarlingen) van 4/7, NARBONNE (jaarlingen) 
van 24/7 en LIBOURNE (jaarlingen) van 31/7/2015. 
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

• Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring 2013 of ouder) zal worden 
betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige 
prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten : 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 31/7/2015.
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.

• Het nationaal FONDkampioenschap JAARLINGEN (drager van ring 2014) zal worden 
betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige 
prijzen), op 3 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten : 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.

• Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2013 of 
ouder) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klasse-
ment per 5-tal (volledige prijzen), op 5 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.

• Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 
2014) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement 
per 5-tal (volledige prijzen), op 5 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wed-
vluchten :  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.

• Het nationaal kampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager ring 2015) op nationale 
wedvluchten, zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), klas-
sement per 5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit 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 elk van deze 7 kampioenschappen zullen 15 laureaten worden geklasseerd.

• Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND OUDE & JAARLINGEN zal wor-
den betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), klas-
sement per 5-tal (volledige prijzen), op alle 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 wedvluch-
ten (behalve voor Luxemburg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE/MOULINS/VICHY maar 
geen nationale vluchten).
Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen, over 5 wedvluchten met een 
totale afstand van minimum 1.250 km gedurende de periode van 2 mei 2015 tot en met 
het weekend van 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 
2015) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 
13 juni 2015 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, klas-
sement per 5-tal (volledige prijzen), op 5 wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met 
voor de Nederlands talige PE: GIEN/BLOIS/TOURS, maar geen nationale wedvluchten 
voor de Franstalige SPE: BOURGES/NEVERS/VIERZON maar geen nationale wedvluch-
ten (behalve voor Luxemburg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE/MOULINS/VICHY maar 
geen nationale vluchten). met een totale afstand van minimum 1.250 km. Eén enkele 
wedvlucht per weekend met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers 
per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen

• Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap OUDE & JAARLINGEN zal worden betwist met 
de eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volle-
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dige prijzen), op alle wedvluchten tot 250,00 km. Dit kampioenschap zal worden betwist 
met oude duiven en jaarlingen op 6 wedvluchten met een totale afstand van minimum 
400 km gedurende de periode van 14 maart 2015 tot en met het weekend van de nati-
onale wedvlucht vanuit Bourges II. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht 
per weekend kan in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 
100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal 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 2015) 
zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 16 mei 2015 
tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, klassement per 5-tal (vol-
ledige prijzen), op 6 wedvluchten tot maximum 250,00 km, met een totale afstand van 
minimum 400 km. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan 
in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10 
liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.

• Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefheb-
bers van 12 jaar tot 25 jaar (referentiedatum 01/04/2015) die kunnen bewijzen dat ze 
de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen bestaand 
hok betreft dat door hen werd overgenomen. Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 
5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber, met een totale afstand van minimum 500 
km, op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 2 mei 2015 tot en met het week-
end vóór de laatste nationale wedvlucht.
Slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van 150 duiven 
en 10 liefhebbers per wedvlucht zal in aanmerking worden genomen.

In elk van deze 5 kampioenschappen zullen 25 laureaten worden geklasseerd.

II. KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF

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 minimum 400 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 minimum 400 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 minimum 400 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 mini-
mum 1.250 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 natio-
nale 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 minimum 
1.250 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 nati-
onale vluchten). met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wed-
vlucht. Dit kam pioenschap 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 minimum 
1.000 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 natio-
nale 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 prij-
zen), 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, CHA-
TEAUROUX (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 prij-
zen), 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 : BOUR-
GES (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), 
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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 31/7/2015.
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 FOND JAARLINGEN (drager van ring 2014), de beste 2 NATIONALE, ZONALE of uitsla-
gen van de PE/SPE met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nati-
onale 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 uitsla-
gen, met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluch-
ten 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 31/7/2015. 
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

 

20 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie SNELHEID 
15 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie KLEINE HALVE-FOND, 

GROTE HALVE-FOND en FOND.
10 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie GROTE FOND.

III. SPECIALE BESCHIKKING 
betreff ende de verschillende kampioenschappen.

Voor de nationale kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD en AS-DUIF 
(snelheid en kleine halve-fond), dienen de vermelde prijzen worden gestaafd door de voor-
zitters, secretarissen en penningmeesters van de betrokken duivenliefhebbersverenigingen.

IV. ALGEMENE BEPALINGEN

• Voor de nationale wedvluchten in deze kampioenschappen komen de NATIONALE, de 
ZONALE of de uitslagen van de PE/SPE in aanmerking met uitzondering evenwel van het 
kampioenschap GROTE FOND alwaar enkel NATIONALE uitslagen in aanmerking komen.

• De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen WORDEN NIET 
in aanmerking genomen voor kampioenschappen georganiseerd in de schoot van de 
KBDB (nationaal of PE/SPE). Enkel de liefhebbers die de reglementen van de KBDB onder-
schreven hebben en die onder de toepassing vallen van het dopingreglement van de 
KBDB kunnen deelnemen aan de nationale kampioenschappen. 

• Voor alle kampioenschappen waarvan de deelnemingsafstanden elkaar zouden over-
lappen, kan eenzelfde resultaat slechts in aanmerking worden genomen voor EEN 
ENKEL KAMPIOENSCHAP.

• De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie vermeld 
op zijn deelnemingsformulier. Verkeerde vermeldingen op zijn deelnemingsformulier 
kunnen na indiening niet meer worden rechtgezet.

• Alleen GOEDGEKEURDE wedvluchten komen in aanmerking.

• Enkel de formulieren, gepubliceerd op de KBDB-website of verschenen in het Bonds-
blad, evenals kopieën of een identieke lay-out ervan, worden als geldig aanvaard voor 
de inzending van de nationale kampioenschappen. De liefhebber is verplicht om zijn 
behaalde plaatsen in de uitslag op te geven.

• De wedvluchten vermeld in de verschillende categorieën kunnen, in geval van over-
macht, worden gewijzigd door de nationale raad van beheer en bestuur.

V. REGLEMENTERING

 1. Rappel van artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.
 De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89 van het natio-

naal sportreglement van toepassing is en dat de termijn, zoals vermeld op de betrokken 
uitslag, verplichtend dient gerespecteerd te worden om een eventueel verkeerd gedrukt 
ringnummer op de uitslag te laten wijzigen.

 2. Overschijvingen
 Artikel 112 van het Nationaal Sportreglement is van toepassing op alle kampioenschappen.

VI. TERMIJNEN

Inzending van het DEELNEMINGSFORMULIER EN UITSLAGEN naar de Bondszetel van de 
KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE. De uitslagen dienen enkel te worden 
toegestuurd voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID & JEUGD.

Uiterste datum : 
Per post: 18 SEPTEMBER 2015 – postdatum telt.
Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle: 
18 SEPTEMBER 2015 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.
Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen meer 
aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, verkeerde snelheden, 
enz….. werden opgegeven).

VII. VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN

De voorlopige rangschikkingen zullen verschijnen op de KBDB-website www.kbdb.be, 
begin oktober 2015.
Alleen de voorlopige uitslag zal integraal worden gepubliceerd
De dag van de mededeling van de voorlopige rangschikking zal het overzicht waar-
bij, per kampioenschap, alle behaalde prijzen per geklasseerde worden vermeld, 
worden gepubliceerd.

 VIII.  OPSTUREN VAN DE UITSLAGEN TER STAVING

NATIONALE, ZONALE en uitslagen van de PE/SPE hoeven niet toegestuurd te worden.
Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID en JEUGD dienen de 
uitslagen samen met het deelnemingsformulier te worden toegestuurd. 

IX. BETWISTINGEN

Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreff ende de voorlopige rang-
schikkingen moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB – Gaasbeek-
sesteenweg 52-54 – 1500 HALLE binnen een termijn van 8 werkdagen na de publi-
catie op de KBDB-website. 
Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax, e-mail, enz…..
Alle documenten die op de KBDB (Halle) toekomen na deze termijn zullen niet in 
aanmerking worden genomen.

X. GESCHILLEN

Alle gevallen die niet voorzien worden in dit reglement en interpretatieproblemen val-
len onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de NATIONALE RAAD VAN 
BEHEER en BESTUUR.

XI. BEREKENING

 Het berekenen van de coëffi  ciënt zal gebeuren tot 4 cijfers nà de komma. Het vijfde 
cijfer  na de komma zal de afronding bepalen.

Formule:
(plaats 1ste getekende + plaats 2de getekende) x 100

aantal deelnemende duiven
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ROOSTER VAN DE BOETES

ROOSTER VAN DE BOETES OPGELEGD DOOR 
DE NATIONALE RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR 2015

Aard van de inbreuk Liefhebber Vergezeller Vereniging

Gebruik van niet goedgekeurde voertuigen 250 €

Overlading 100 € / mand

Laattijdige aankomst op de lossingsplaats of 
Laattijdige voorbereiding lossing 

250 €

Onbewaakte duiven op de lossingsplaats 250 €

Niet eerbiedigen van het NSR., Sportreglement van de PE/SPE of beslissingen NAV 250 €

Voertuig zonder traliewerk met hangslot 250 €

Geen verluchting aan de duiven (gesloten voertuig) 250 €

Lossingen zonder aanwezigheid van een bij de KBDB aangesloten vergezeller 250 €

Onvoldoende personeel voor de lossing 250 €

Lossingen zonder vergunning of clandestien 250 €

Onbewaakte duiven in inkorvingslokaal 100 €/mand

Korven in slechte staat of niet onderhouden 100 €/mand

Teveel duiven in de manden 100 €/mand

Etiketten niet in orde 50 €/mand

Niet loden van manden 100 €/mand

Niet drenken van de duiven 250 €

Niet naleven van de lossingsuren en/of  lossingsinstructies 250 €

Afwezigheid van een verzorger in het voertuig (vergezeller of hulpvergezeller andere dan de chauff eur) 
bij ladingen boven de 100 korven.

400 €

Niet afl assen van een vlucht 200 € 200 €

Contingenten van éénzelfde verbond werden gescheiden bij de lossing 250 €

Niet geloste duif, teruggevonden in een mand in het lokaal van de vereniging 500 €

Info over de lossingen : gebrek aan informatie Te bepalen door de nationale raad 
van beheer en bestuur in functie 
van het belang van de inbreuk.Andere inbreuken met betrekking tot het welzijn van de reisduiven

Ontbreken van attest PARAMYXO 250 €/formulier 100 €

Ontbreken van goedkeuringsfi che in het voertuig 200 €

Laattijdig overmaken van gebruikte lossingsvergunningen 1000 €

Vervoeren van duiven die niet werden ingekorfd in een door de KBDB erkend inkorvingslokaal 100 €/mand

N.B.

(1) RAPPEL van de inhoud van art.43 §3 van het NSR
“De betrokken vereniging zal worden beboet door de nationale 
raad van beheer en bestuur, behalve wanneer is bewezen dat 
de tekortkoming een gevolg is van het vervoer van de duiven .  
In dit geval zal de betrokken vergezeller ervoor kunnen verant-
woordelijk worden gesteld.” 

Niettemin, zal de vereniging kunnen worden vrijgesteld van 
de verantwoordelijkheden voorzien bij § 1 tot 4 van art.43 
van het NSR en dit door middel van een document dat door 
de begeleider gedateerd en ondertekend wordt bij het afha-
len van de duiven. 
(2) Voor alle bijzondere gevallen, niet voorzien in dit rooster, 
zal de nationale raad van beheer en bestuur de boete bepa-
len die er betrekking op heeft.
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INFO LOSSINGEN 2015

NATIONALE DAGEN 2015

De volgende Nationale Dagen 2015 zullen 
plaatshebben op vrijdag 22 en zaterdag 

23 januari 2016 in Brussel (in het gebouw 
“Square Brussels Meeting Centre”). 

De leden van de nationale raad van beheer 
en bestuur hebben voor deze data en 

locatie geopteerd, rekening houdend met 
de Olympiade 2017 die eveneens 

in Brussel zal doorgaan.

DE LABORATORIA 
VAN DOKTER VEEARTS DOMICENT

stellen de noodzakelijke aanvullende middelen voor de goede
gezondheid van uw duiven tegen redelijke prijzen voor

BESCHIKBAAR 
IN ALLE APOTHEKEN VAN BELGIE !

Uitstekend traditioneel versterkend middel dat de gezondheid 
en de goede vorm van uw duiven elke dag onderhoudt en 

verzekert. Een product dat sedert meer dan 40 jaar succesvol 
door alle grote kampioenen wordt gebruikt!

Wordt uitsluitend in apotheken verkocht.
Alle bijkomende inlichtingen zullen U worden toegestuurd 

op aanvraag bij de 
Laboratoria Domicent - rue d’Havré 130 - 7000 Bergen
E-mail : LABORATOIRES.DOMICENT@gmail.com

PLUS I.C.+  
BLACK LABEL 

MENGELINGEN
De Plus I.C. + Black Label mengelingen bevatten  
de bijzondere zwarte maïs die uitzonderlijk rijk  

is aan antioxidanten en anthocyanen. 
Die antioxidanten zorgen voor  

een goede spierbescherming, minder 
spiercelbeschadiging en meer uithouding. 

Anthocyanen (C3G) zijn antioxidanten die een 
antimicrobiële werking hebben, de duiven tegen 

ziekte beschermen en de immuniteit verhogen.

NIEUW
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FOTO’S KAMPIOENDAG VLAAMS-BRABANT
DEFINITIEVE UITSLAG OOST-VLAANDEREN 2014

DEFINITIEVE UITSLAG PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN OOSTVLAANDEREN 2014

ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN 2014
VAN DER MAELEN Sonia & PENNE Bert - NEDERHASSELT
Ereprijs KBDB Oost-Vlaanderen
Snelheidskampioenschap - Asduif - Oude & Jaarlingen 4287096/2013 12°
Halve-Fondkampioenschap - Asduif - Jonge duiven 4090403/2014 6°
Snelheidskampioenschap - 1+2 - Oude & Jaarlingen 10 prijzen 7°
Halve-Fondkampioenschap - 1+2 - Oude & Jaarlingen 10 prijzen 6°
Fondkampioenschap - 1+2 - Oude & Jaarlingen 6 prijzen 10°
Snelheidskampioenschap - 1+2 - Jonge duiven 10 prijzen 6°
Halve-Fondkampioenschap - 1+2 - Jonge duiven 8 prijzen 3°
Fondkampioenschap - 1+2 - Jonge duiven 4 prijzen 9°

2° PROVINCIAAL KAMPIOEN
VANDENHEEDE Freddy & Jacques - ZINGEM
Ereprijs
Halve-Fondkampioenschap - Asduif - Oude & Jaarlingen 4186393/2012 11°
Fondkampioenschap - Asduif - Oude & Jaarlingen 4186402/2012 5°
Halve-Fondkampioenschap - Asduif - Jonge duiven 4000068/2014 4°
Halve-Fondkampioenschap - 1+2 - Oude & Jaarlingen 10 prijzen 5°
Fondkampioenschap - 1+2 - Oude & Jaarlingen 6 prijzen 3°

3° PROVINCIAAL KAMPIOEN
EVRAERT Guy - MOORTSELE
Ereprijs
Snelheidskampioenschap - Asduif - Oude en Jaarlingen 4030399/2010 11°
Halve - Fondkampioenschap - Asduif - Jonge duiven 4258221/2014 8°
Fondkampioenschap - Asduif - Jonge duiven 4044204/2014 7°
Halve - Fondkampioenschap - 1+2 - Jonge duiven 7 prijzen 4°
Fondkampioenschap - 1+2 - Jonge duiven 4 prijzen 6°

GROTE FONDPRIJS

1. DEKENS Wilson - ZINGEM ereprijs
4191460/2012 St-Vincent(886) 12° op 630 duiven  1.9048%
 Perpignan(925) 1° op 1401 duiven  0.0714%
2. VAGENENDE Danny - SCHELLEBELLE ereprijs
4283140/2012 Barcelona(1076) 21° op 1829 duiven  1.1482%
 Narbonne(877) 8° op 940 duiven  0.8511%
3. LOOBUYCK Jos & Jan - AALTER ereprijs
4078440/2011 Barcelona(1081) 9° op 1829 duiven  0.4921%
 Perpignan(944) 22° op 1401 duiven  1.5703%

GROTE VITESSEPRIJS

1. VAN HOECKE Noël - OOSTEEKLO ereprijs
4201795/20148   prijzen per 10 tal 6.9247%
2. VAN HEDDEGHEM Daniël - LETTERHOUTEM ereprijs
4156263/20118  prijzen per 10 tal 8.0903%
3. VERSTRAETE Willy - LAARNE ereprijs
4123827/20148  prijzen per 10 tal 12.9518%

FONDKAMPIOENSCHAP - oude en jaarlingen

1) MEIRLAEN Etienne - ST-MARTENS-LATEM 4284593/2010 3pr.  3.9865% ereprijs
07/07/2014 LIMOGES 56° op 1943 duiven
18/07/2014 BRIVE 7° op 1228 duiven
08/01/2014 TULLE 7° op 1310 duiven
2) DE SMET Patrick & Olivier - SEMMERZAKE 4220127/2011 3pr. 4.3452% ereprijs
3) HOUFFLIJN Patrick & Dimitri - WORTEGEM-PETEGEM 4196616/2011 3pr. 4.3886% ereprijs
4) DEKENS Wilson - ZINGEM 4191460/2012 3pr. 4.5541% ereprijs
5) VANDENHEEDE F. & J. - ZINGEM 4186402/2012 3pr. 4.7435% ereprijs
6) BIJL Raf - BUGGENHOUT 4068223/2012 3pr. 5.2108% ereprijs
7) VAN GAVER - DE VROE - MOORTSELE 4142558/2013 3pr. 5.6397% ereprijs
8) PIENS Bart - GAVERE  4043910/2013 3pr. 6.0293% ereprijs
9) THIENPONT - VAN LAECKE - SEMMERZAKE 4287018/2011 3pr. 6.3256% ereprijs
10) LOOBUYCK Jos & Jan - AALTER 4153467/2012 3pr. 8.0736% ereprijs
11) VAN OVERWAELE - GABRIEL - MICHELBEKE 4162808/2011 3pr. 8.2577% ereprijs
12) ANNO - DEBOUVER - NAZARETH 4277638/2011 3pr. 8.4367% ereprijs

HALVE-FONDKAMPIOENSCHAP - oude en jaarlingen 

1) STEVENINCK Benny - HAMME 4096996/2013 5pr. 2.2223% ereprijs
05/31/2014 BOURGES 20° op 4397 duiven
7/06/2014 CHATEAUROUX  2° op 3490 duiven
06/21/2014 MONTLUCON 30° op 3494 duiven
9/08/2014 CHATEAUROUX 4° op 784 duiven
08/16/2014 ARGENTON  1° op  293 duiven
2) CAMPHijN Eric - NINOVE 4179233/2011 5pr. 3.2203% ereprijs
3) DE NEVE Marnick - AALTER 4152263/2012 5pr. 4.0084% ereprijs
4) VAN GAVER - DE VROE - MOORTSELE 4253470/2012 5pr. 4.1422% ereprijs
5) Ass. DE JAEGER Freddy - KNESSELARE 4159122/2012 5pr. 4.6358% ereprijs
6) VLAEMINCK Hugo - RUPELMONDE 4109857/2013 5pr. 4.8730% ereprijs
7) VAN CANEGHEM Guido - MERELBEKE 4047032/2013 5pr. 4.9477% ereprijs
8) VERGOTTE Astère - AALTER 4175043/2013 5pr. 5.4769% ereprijs
9) VAN WIJNENDAELE Etienne - SINT-LIEVENS-HOUTEM  4290155/2011 5pr. 6.7369% ereprijs
10) COETSIERS - DE KOKER - EREMBODEGEM 4255573/2012 5pr. 7.4802% ereprijs
11) VANDENHEEDE Freddy & Jacques - ZINGEM 4186393/2012 5pr. 8.4520% ereprijs
12) MEERSCHAERT Etienne - KEMZEKE 4041058/2012 5pr. 8.5847% ereprijs

SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP - oude en jaarlingen

1) VAN HOLDER Guy - Zegelsem  4314511/2012  6pr.  4.1993%  ereprijs
04/06/2014 PONT-ST-MAXENCE 1° op 270 duiven 
04/05/2014 PONT-ST-MAXENCE 1° op 221 duiven 
11/05/2014 PONT-ST-MAXENCE 1° op 93 duiven 
25/05/2014 PONT-ST-MAXENCE 1° op 134 duiven 
06/22/2014 PONT-ST-MAXENCE 1° op 159 duiven 
07/20/2014 PONT-ST-MAXENCE 1° op 108 duiven 
2) VAN HEDDEGHEM Daniël - LETTERHOUTEM  4156263/2011  6pr.  5.0359%  ereprijs
3) VERBEKE André - WAASMUNSTER  4104449/2013  6pr.  5.2338%  ereprijs
4) DHANYNS Julien & Dirk - EVERGEM  4051523/2013  6pr.  7.6491%  ereprijs
5) VERKIMPE Robert - GENT-KANAALZONE  4257027/2011  6pr.  9.0677%  ereprijs

Uitslag tombola :
1ste prijs – Flat Screen TV – nr. 20671 - 2de prijs – nr. 20377 - 3de prijs – nr. 20352 - 4de prijs – nr. 20183 - 5de prijs – nr. 20341
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6) VAN EETVELDE-STRUYLAART - STEKENE  4103039/2013  6pr.  9.7006%  ereprijs

7) VAN HEDDEGHEM Luc - ST-LIEVENS-HOUTEM  4119770/2012  6pr.  9.8154%  ereprijs

8) INGELS Ronny - EEKLO  4184355/2013  6pr.  11.7581%  ereprijs

9) DE KEYSER Bertrand - OOSTERZELE  4251364/2012  6pr.  13.4949%  ereprijs

10) VAN DER STRICHT Marc - KEMZEKE  4086853/2013  6pr.  14.2740%  ereprijs

11) EVRAERT Guy - MOORTSELE  4030399/2010  6pr.  22.2674%  ereprijs

12) VAN DER MAELEN Sonia-PENNE Bert - NEDERHASSELT  4287096/2013  6pr.  33.6189%  ereprijs

FONDKAMPIOENSCHAP - jonge duiven

1) VAN MUYLDER-NOEL-DE MUL - BUGGENHOUT 6159187/2014  3pr.  0.5185%  ereprijs

08/16/2014 ARGENTON  1° op  6340 duiven 

08/30/2014 LA SOUTERRAINE  4° op  4250 duiven 

09/06/2014 GUERET  16° op  3916 duiven 

2) VLAEMINCK Hugo - RUPELMONDE 4069425/2014  3pr.  3.5845%  ereprijs

3) VAN DEN ABBEEL-NOEL-WILLOCKX - LEBBEKE 6228842/2014  3pr.  4.2591%  ereprijs

4) MATTHYS Eric - SMETLEDE 4142757/2014  3pr.  4.5166%  ereprijs

5) POPPE Michel - SINAAI 4056701/2014  3pr.  4.6590%  ereprijs

6) VAN DEN EECKHOUT Marc - KALKEN 4123106/2014  3pr.  7.4406%  ereprijs

7) EVRAERT Guy - MOORTSELE 4044204/2014  3pr.  9.7351%  ereprijs

8) SAEYS Willy - SINT-GILLIS-DENDERMONDE 4156023/2014  3pr.  11.5189%  ereprijs

9) VAN HAUTE Marc - SMETLEDE 4142141/2014  3pr.  11.9830%  ereprijs

10) DE VROE-VAN GAVER - MOORTSELE 4102259/2014  3pr.  12.6116%  ereprijs

11) WULTEPUTTE-DE BOCK - ZAFFELARE 4063418/2014  3pr.  14.6166%  ereprijs

12) CLAEYS Noël - LANDEGEM 4032402/2014  3pr.  19.3350%  ereprijs

HALVE-FONDKAMPIOENSCHAP - jonge duiven 

1) LEUS Danny - HERZELE 4092426/2014  4pr.  3.5114%  ereprijs

07/26/2014  SOUPPES-s-LOING  15° op  1048 duiven 

08/09/2014  VILLEMANDEUR  17° op  6060 duiven 

08/16/2014  VILLEMANDEUR  3° op  717 duiven 

08/30/2014  SOUPPES-s-LOING  5° op  362 duiven 

2) DE ROUCK Karel & Stijn - OOSTERZELE 4093127/2014  4pr.  3.5401%  ereprijs

3) BROOTCOORENS Eric - IDEGEM 4170812/2014  4pr.  7.0086%  ereprijs

4) VANDENHEEDE Freddy & Jacques - ZINGEM 4000068/2014  4pr.  8.5243%  ereprijs

5) VAN HAUTE Marc - SMETLEDE 4142111/2014  4pr.  9.9877%  ereprijs

6) VAN DER MAELEN S.-PENNE B. - NEDERHASSELT 4090403/2014  4pr.  13.1762%  ereprijs

7) VAN DE KERCKHOVE Danny - LEMBEKE 4211291/2014  4pr.  20.3092%  ereprijs

8) EVRAERT Guy - MOORTSELE 4258221/2014  4pr.  31.1751%  ereprijs

SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP - jonge duiven 

1) VAN HOECKE Noël - OOSTEEKLO 4201795/2014 6pr. 3.4561% ereprijs

05/25/2014 ARRAS 11° op 723 duiven 

1/06/2014 ARRAS 3° op 1127 duiven 

06/22/2014 ARRAS 1° op 891 duiven 

06/29/2014 ARRAS 6° op 691 duiven 

9/08/2014 ARRAS 1° op 460 duiven 

08/16/2014 ARRAS 2° op 425 duiven 

2) DE RICK Desiré - LEDE  4142296/2014  6pr.  4.4607%  ereprijs

3) VERSTRAETE Willy - LAARNE 4123827/2014  6pr.  4.4999%  ereprijs

4) SESSELLE Willy - ADEGEM 4241611/2014  6pr.  4.6235%  ereprijs

5) DE GENDT Frankie - TEMSE 4083307/2014  6pr.  5.7846%  ereprijs

6) DE SWAEF Gert - HOFSTADE 4118618/2014  6pr.  5.9871%  ereprijs

7) DE WEVER Kaat & Danny - OOSTEEKLO 4201318/2014  6pr.  6.9513%  ereprijs

8) MARIN-DULLAERT & Zoon - SINT-GILLIS-WAAS 4050002/2014  6pr.  7.0369%  ereprijs

9) SEGERS Freddy - GREMBERGEN  4150901/2014  6pr.  8.2135%  ereprijs

10) DE SY Patrick - BOEKHOUTE  4218069/2014  6pr.  9.1059%  ereprijs

11) VERKIMPE Robert - GENT-KANAALZONE  4010148/2014  6pr.  9.9443%  ereprijs

12) BAUWENS Annelies - GENT-KANAALZONE  4009859/2014  6pr.  16.3036%  ereprijs

FONDKAMPIOENSCHAP - oude en jaarlingen (1+2)

1) LOOBUYCK Jos & Jan - AALTER   6prijzen  10.9315%  ereprijs

06/21/2014  BARCELONA  9° op 1829 duiven - 26° op 1829 duiven 

7/07/2014  LIMOGES  1° op 1943 duiven - 90° op 1943 duiven 

1/08/2014  TULLE  24° op 1292 duiven - 32° op 1292 duiven 

2) HOUFFLIJN Patrick & Dimitri - WORTEGEM-PETEGEM   6pr.  13.6190%  ereprijs

3) VANDENHEEDE Freddy & Jacques - ZINGEM   6pr.  15.7754%  ereprijs

4) MEIRLAEN Etienne - SINT-MARTENS-LATEM   6pr.  17.6505%  ereprijs

5) VAN GAVER-DE VROE - MOORTSELE   6pr.  23.8764%  ereprijs

6) DE SMET Patrick & Olivier - SEMMERZAKE   6pr.  25.5055%  ereprijs

7) ASS. DE JAEGER Freddy - KNESSELARE   6pr.  36.7307%  ereprijs

8) VAGENENDE Danny - SCHELLEBELLE   6pr.  44.3541%  ereprijs

9) DE VUYST-GYSSENS - LOKEREN   6pr.  48.5470%  ereprijs

10) VAN DER MAELEN Sonia-PENNE Bert -   6pr.  60.2655%  ereprijs

HALVE-FONDKAMPIOENSCHAP - oude en jaarlingen (1+2) 

1) VERGOTTE Astère - AALTER   6prijzen  11.5668%  ereprijs

05/17/2014  VIERZON  65° op 3848 duiven - 54° op 3848 duiven 

7/06/2014  CHATEAUROUX  107° op 21515 duiven - 1° op 21515 duiven 

06/21/2014  GUERET  228° op 14230 duiven - 39° op 14230 duiven 

06/30/2014  MONTLUCON  8° op 1235 duiven - 32° op 1235 duiven 

08/30/2014  LA SOUTERRAINE  1° op 245 duiven - 6° op 245 duiven 

2) ASS. DE JAEGER Freddy - KNESSELARE   6pr.  17.0250%  ereprijs

3) STEVENINCK Benny - HAMME   6pr.  25.9700%  ereprijs

4) DE NEVE Marnick - AALTER   6pr.  27.7706%  ereprijs

5) VANDENHEEDE Freddy & Jacques - ZINGEM   6pr.  28.3418%  ereprijs

6) VAN DER MAELEN Sonia-PENNE Bert - NEDERHASSELT  6pr.  56.3035%  ereprijs

7) DE BLANDER William - OUTER   6pr.  60.4321%  ereprijs

8) VERBEKE André - WAASMUNSTER   6pr.  61.8727%  ereprijs

SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP - oude en jaarlingen (1+2) 

1) VAN HEDDEGHEM Daniël - LETTERHOUTEM   6prijzen  16.5807%  ereprijs

04/20/2014  QUIEVRAIN  4° op 177 duiven - 3° op 177 duiven 

04/27/2014  QUIEVRAIN  1° op 153 duiven - 2° op 153 duiven 

05/04/2014  QUIEVRAIN  2° op 124 duiven - 1° op 124 duiven 

07/27/2014  QUIEVRAIN  2° op 109 duiven - 3° op 109 duiven 

08/03/2014  QUIEVRAIN  1° op 82 duiven - 2° op 82 duiven 

2) DHANYNS Julien & Dirk - EVERGEM   6pr.  22.0010%  ereprijs

3) DE KEYSER Bertrand - OOSTERZELE   6pr.  45.5025%  ereprijs

4) VAN HOLDER Guy - ZEGELSEM   6pr.  47.0756%  ereprijs

5) VERKIMPE Robert - GENT-KANAALZONE   6pr.  56.6674%  ereprijs

6) VAN EETVELDE-STRUYLAART - STEKENE   6pr.  61.2557%  ereprijs

7) VAN DER MAELEN Sonia-PENNE Bert - NEDERHASSELT  6pr.  89.1535%  ereprijs

8) VAN DER STRICHT Marc - KEMZEKE   6pr.  93.3396%  ereprijs

FONDKAMPIOENSCHAP - jonge duiven (1+2) 

1) POPPE Michel - SINAAI   6prijzen  28.9144%  ereprijs

08/02/2014  BOURGES  51° op 6970duiven 

08/16/2014  ARGENTON  11° op 6340 duiven - 914° op 6340 duiven 

08/30/2014  LA SOUTERRAINE  378° op 4250 duiven - 

09/07/2014  GUERET  147° op 3916 duiven - 37° op 3916 duiven 

2) SAEYS Willy - SINT-GILLIS-DENDERMONDE   6pr.  43.9363%  ereprijs

3) VAN DEN EECKHOUT Marc - KALKEN   6pr.  64.5225%  ereprijs

4) VAN HAUTE Marc - SMETLEDE   6pr.  80.3364%  ereprijs

5) DE GEEST-DE COCK - STEKENE   5pr.  61.9679%  ereprijs

6) EVRAERT Guy - MOORTSELE   4pr.  16.3959%  ereprijs

7) STEVENINCK Benny - HAMME   4pr.  16.7363%  ereprijs

8) WULTEPUTTE-DE BOCK - ZAFFELARE   4pr.  21.8881%  ereprijs

9) VAN DER MAELEN Sonia-PENNE Bert - NEDERHASSELT  4pr.  33.3980%  ereprijs

10) SMET-VAN LANDEGHEM - KEMZEKE   4pr.  34.2968%  ereprijs

HALVE-FONDKAMPIOENSCHAP - jonge duiven (1+2)

1) VAN HAUTE Marc - SMETLEDE   8prijzen  50.3623%  ereprijs

07/26/2014  SOUPPES  131° op 1048 duiven - 28° op 1048 duiven 

08/09/2014  SOUPPES  49° op 542 duiven - 6° op 542 duiven 

08/16/2014  VILLEMANDEUR  45° op 717 duiven - 14° op 717 duiven 

08/23/2014  SOUPPES  16° op 226 duiven - 22° op 226 duiven 

2) BROOTCOORENS Eric - IDEGEM   8pr.  53.6717%  ereprijs

3) VAN DER MAELEN Sonia-PENNE Bert - NEDERHASSELT  8pr.  101.6497%  ereprijs

4) EVRAERT Guy - MOORTSELE   7pr.  48.2034%  ereprijs

5) DE NEVE Marnick - AALTER   7pr.  58.3022%  ereprijs

SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP - jonge duiven (1+2) 

1) VAN HOECKE Noël - OOSTEEKLO   10prijzen  15.7072%  ereprijs

06/15/2014  ARRAS  14° op 809 duiven - 36° op 809 duiven 

08/09/2014  ARRAS  1° op 460 duiven - 3° op 460 duiven 

08/16/2014  CLERMONT  2° op 321 duiven - 1° op 321 duiven 

08/23/2014  ARRAS  13° op 357 duiven - 3° op 357 duiven 

08/31/2014  ARRAS  1° op 216 duiven - 6° op 216 duiven 

2) SEGERS Freddy - GREMBERGEN   10pr.  21.9553%  ereprijs

3) DE SY Patrick - BOEKHOUTE   10pr.  48.2600%  ereprijs

4) DE SWAEF Gert - HOFSTADE   10pr.  51.0588%  ereprijs

5) BAUWENS Annelies - GENT-KANAALZONE   10pr.  53.3719%  ereprijs

6) VAN DER MAELEN Sonia-PENNE Bert - NEDERHASSELT  10pr.  55.2682%  ereprijs

7) DE WEVER Kaat & Danny - OOSTEEKLO  10pr.  67.6440%  ereprijs

8) DE RICK Desiré - LEDE   10pr.  82.0308%  ereprijs

9) VERKIMPE Robert - SINT-KRUIS-WINKEL  10pr.  87.8142%  ereprijs

10) BAUDEWIJN Peter - SINT-LIEVENS-HOUTEM  10pr.  94.1454%  ereprijs
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PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2015

ASDUIVEN 

1. SNELHEID OUDE EN JAARLINGEN:

10 prijzen 

te winnen met dezelfde duif, die de vijf -5- beste resultaten behaalde op weekend vluchten 

uit Arras, Clermont,Compiegne, Pontoise, Brionne of vervangingsvlucht in de periode van 

1e weekend van april tot en met eerste weekend van september.

2. SNELHEID JONGE DUIVEN:

15 prijzen 

te winnen met dezelfde duif die de vijf -5- beste resultaten behaalde op weekend vluchten 

uit Arras, Clermont,Compiegne, Pontoise, Brionne of vervangingsvlucht in de periode van 

16 mei tot en met 1e weekend van september.

3. KLEINE HALVE-FOND OUDE EN JAARLINGEN:

10 prijzen 

te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wedvluchten uit 

Fontenay en Chateaudun in de periode van 2/05 tot en met 05/09.

4. KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN:

10 prijzen 

te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wedvluchten uit 

Fontenay en Chateaudun in de periode van 13/06 tot en met 05/09.

5. GROTE HALVE-FOND OUDE DUIVEN:

10 prijzen 

te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wedvluchten 

uit Blois 09/5/2015, Tours 16/5/201, Tours 23/05/2015, Bourges 30/05/2015, Chateauroux 

06/06/2015,Gueret 13/6/2015, Montlucon 20/6/2015, Argenton 27/6/2015,

La Souteraine 4/07/2015, Chateauroux 11/7/2015 , Tours 18/7/2015, Tours 25/7/2015, Bour-

ges 01/8/2015, Chateauroux 08/8/2015.

6. GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN:

10 prijzen

te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op wedvluchten 

uit Blois 09/5/2015, Tours 16/5/201, Tours 23/05/2015, Bourges 30/05/2015, Chateauroux 

06/06/2015,Gueret 13/6/2015, Montlucon 20/6/2015, Argenton 27/6/2015,

La Souteraine 4/07/2015, Chateauroux 11/7/2015 , Tours 18/7/2015, Tours 25/7/2015, Bour-

ges 01/8/2015, Chateauroux 08/8/2015.

7. FOND OUDE DUIVEN:

5 prijzen 

te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit 

Limoges en verder, de internationale vluchten uitgezonderd, in de periode van 30/05 tot 

en met 08/8.

8. FOND JAARLINGEN:

5 prijzen

te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit 

Limoges en verder in de periode van 30/05 tot en met 08/08.

9. FOND JONGE DUIVEN:

10 prijzen 

te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit

 Tours 11/7/2015, Tours 18/7/2015, Tours 25/7/2015, Bourges 1/08/2015,Chateauroux 

8/8/2015, Argenton 15/8/2015, La Souteraine 22/8/2015, Isoudun 29/08/2015, Chateau-

roux 05/09/2015.

10. ZWARE FOND OUDE DUIVEN:

5 prijzen 

te winnen met dezelfde duif die de twee -2- beste resultaten behaalde op alle internatio-

nale vluchten.

ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN 

wordt tot algemeen provinciaal kampioen West-Vlaanderen uitgeroepen, de liefhebber die 

zich best klasseerde in de 10 bovenvermelde categorieën.

Bij gelijkheid van prijzen komt

 - het totaal van de behaalde resultaten in het kampioenschap in aanmerking

 - het percentage van de behaalde resultaten in de wedstrijden in aanmerking

VOOR ALLE CATEGORIEEN ( ALGEMEEN)

De opgave van de behaalde prijzen PER DUIF dienen te gebeuren volgens het voorbeeld dat

in het bondsblad en op de K.B.D.B.-website zal verschijnen of op formulieren, verkrijgbaar op 

het secretariaat van de Provinciale Afdeling van de K.B.D.B.- Staatsbaan 23 te 8610 Kortemark.

Ze moeten aldaar toekomen uiterlijk op 24/09/2014 vóór 12u00.

Voor de gevallen waar op de gestelde datum, de provinciale of hoofduitslag nog ontbreekt,

volstaat het de snelheid van de duif te vermelden.

RANGSCHIKKING

De rangschikking geschiedt per percentberekening. De laagste percenten hebben voor-

rang.

Bij de berekening wordt gedeeld tot -2- cijfers na de komma.

In geval van gelijkheid tot meerdere cijfers na de komma.

VOORWAARDEN TOT DEELNAME

Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit van de K.B.D.B.- lid-

kaart 2015 – Afdeling West-Vlaanderen.

De prijzen moeten behaald zijn minstens per 4-tal (zonder breuken)

Enkel de prijzen behaald op regionale en provinciale dubbelingen en of de hoofdwed-

vlucht komen in aanmerking; nationale uitslagen komen niet in aanmerking en slechts één 

klassement per W.E.

De prijzen dienen behaald te worden in eigen categorie:

oude bij oude, jaarlingen bij jaarlingen, jongen bij jongen, uitgezonderd voor de snelheid 

en kleine halve fond, waar de uitslagen mogen gebruikt worden van de oude duiven, jaar-

se en oude en jaarse samen.

De uitreiking van de prijzen aan de winnaars zal plaats hebben tijdens de PROVINCIALE DAG.

Iedere winnaar is ertoe gehouden PERSOONLIJK zijn prijs in ontvangst te nemen.

De deelname is totaal gratis voor alle West-Vlaamse liefhebbers, die in regel zijn.

met de reglementen van de KBDB en die ingekorfd hebben in een lokaal gelegen in West-

Vlaanderen

De verenigingen zijn verplicht het juiste aantal ingekorfde duiven (serie-duiven inbegre-

pen) en het aantal deelnemende liefhebbers bovenaan de uitslag te vermelden.

Het nationaal sportreglement blijft integraal van toepassing.

Voor elke liefhebber zal slechts één duif gerangschikt worden met een gratis prijs per ver-

schillend kampioenschap. Wel mag men per kampioenschap de prestaties opgeven van 

verschillende duiven,

maar alléén de duif met de beste uitslagen zal in aanmerking komen voor een prijs; de an-

dere duiven krijgen een eervolle vermelding. Dezelfde uitslag kan per duif maar éénmaal 

in aanmerking komen.

 HET PROVINCIAAL COMITÉ WESTVLAANDEREN.
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Provinciale gesubsidieerde kampioenschappen 2015
Afdeling Limburg

Met betrekking tot deze kampioenschappen verzoeken wij de geïnteresseerden om 
met de algemene voorwaarden en beschikkingen rekening te houden bij het invullen 
van het deelnameformulier

1. Snelheid oude duiven (12 geklasseerden) 
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag oude 
duiven, oude en jaarduiven samen) voor afstanden tot en met Reims in de periode van 
28 maart tot en met 30 augustus. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven dra-
ger van een ring van het jaartal 2013 of ouder. 

2. Snelheid jaarduiven (12 geklasseerden) 
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag jaardui-
ven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden tot en met Reims in de periode 
van 28 maart tot en met 30 augustus. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven 
drager van een ring van het jaartal 2014. 

3. Snelheid jonge duiven (12 geklasseerden) 
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag jonge 
duiven) voor afstanden tot en met Reims in de periode van 16 mei tot en met 30 augustus.

4. Kleine halve fond oude duiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uitslag oude 
duiven, oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Sourdun tot en met Gien in de 
periode 2 mei tot en met 16 augustus. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven 
drager van een ring van het jaartal 2013 of ouder.

5. Kleine halve fond jaarsduiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uitslag 
jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Sourdun tot en met 
Gien in de periode 2 mei tot en met 16 augustus. Punten kunnen enkel behaald worden 
door duiven drager van een ring van het jaartal 2014. 

6. Grote halve fond oude duiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uitslag oude, 
oude en jaarduiven samenn) voor afstanden verder dan Gien tot en met La Souterraine 
in de periode 23 mei tot en met 6 september. Punten kunnen enkel behaald worden door 
duiven drager van een ring van het jaartal 2013 of ouder.

7. Grote halve fond jaarduiven (10 geklasseerden) 
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uitslag 
jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden verder dan Gien tot en met 
La Souterraine in de periode 16 mei tot en met 6 september. Punten kunnen enkel be-
haald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2014. 

8. Halve fond jonge duiven (10 geklasseerden) 
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uitslag jonge 
duiven) voor afstanden vanaf Sourdun tot en met Gien in de periode 27 juni tot en met 
16 augustus.

9. Fondkampioenschap oude duiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit de wedstrijden (uitslag oude duiven, oude en 
jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Tulle tot en met de Montauban in de periode 30 
mei t.e.m. 9 augustus. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een 
ring van het jaartal 2013 of ouder.

10. Fondkampioenschap jaarduiven (10 geklasseerden) 
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit de wedstrijden (uitslag jaarduiven, oude, 
oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Tulle in de periode 30 mei t.e.m.9 au-
gustus. Punten kunnen alleen behaald worden door duiven drager van een ring van het 
jaartal 2014.

11. Fondkampioenschap jonge duiven (10 geklasseerden) 
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit volgende wedstrijden Bourges 01/08, 
Châteauroux 08/08, Argenton 15/08, La Souterraine 22/08, Issoudun 29/08 en Châteauroux 
05.09 (uitslag jonge duiven).

12. Zware Fondkampioenschap oude duiven (10 geklasseerden) 
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit wedstrijden vanaf de afstand Agen (Bordeaux). 
Punten kunnen enkel behaald worden met duiven drager van een ring van het jaartal 2013 
of ouder.

13. Algemeen kampioen (10 geklasseerden)
Er worden 10 liefhebbers geklasseerd. Er is een trofee voorzien voor de eerste drie geklas-
seerden, een medaille voor de anderen. De liefhebber met het grootst aantal vermeldin-
gen in de 12 voornoemde kampioenschappen is algemeen kampioen.
Bij gelijkheid van vermeldingen zullen de klassementsplaatsen in de verschillende kampi-
oenschappen bij elkaar geteld worden. Het laagste totaal zal dan winnen. Bij gelijkheid van 
totaal zal de coëffi  ciënt bepalend zijn.

14. Asduif Snelheid oude duiven (3 geklasseerden) 
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten tot maxi-
mum de afstand Reims, gedurende de periode 28 maart tot en met 30 augustus. 
Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2013 of ouder
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

15. Asduif Snelheid jaarduiven (3 geklasseerden) 
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten tot maxi-
mum de afstand Reims, gedurende de periode 28 maart tot en met 30 augustus. Mini-
mum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2014.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

16. Asduif Snelheid jonge duiven (3 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten tot maxi-
mum de afstand Reims, gedurende de periode 16 mei tot en met 30 augustus. Trofee voor 
de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

17. Asduif Kleine Halve Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf 
de afstand Sourdun tot en met de Gien, gedurende de periode van 2 mei tot en met 16 
augustus. Minimum 4 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2013 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

18. Asduif Kleine Halve Fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf 
de afstand Sourdun tot en met de Gien, gedurende de periode van 2 mei tot en met 16 
augustus. Minimum 4 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2014.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

19. Asduif Grote Halve Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf de 
afstand verder dan Gien tot en met La Souterraine, gedurende de periode van 23 mei tot 
en met 6 september. Minimum 4 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2013 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

20. Asduif Grote Halve Fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf de 
afstand verder dan Gien tot en met La Souterraine, gedurende de periode van 23 mei tot 
en met 6 september. Minimum 4 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2014.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

21. Asduif Halve Fond jonge duiven (3 geklasseerden) 
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf de 
afstand Sourdun tot en met Gien, gedurende de periode van 27 juni tot en met 16 augus-
tus. Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

22. Asduif Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit op wedvluchten vanaf de 
afstand Tulle tot en met Montauban in de periode 30 mei t.e.m .9 augustus). Minimum 3 
uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2013 of ouder. Trofee voor de eerst geklasseerde, 
medaille voor de anderen.
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23. Asduif Fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, en dit op wedvluchten vanaf 
de afstand Tulle in de periode 30 mei t.e.m. 9 augustus. Minimum 2 uitslagen indienen om 
geklasseerd te zijn. Duiven drager van een ring van het jaartal 2014.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

24. Asduif Fond jonge duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, voor de 3 gekozen wedvluch-
ten en dit te kiezen uit volgende wedstrijden Bourges 01/08, Châteauroux 08/08, Argenton 
15/08, La Souterraine 22/08, Issoudun 29/08 en Châteauroux 05.09. Minimum 3 uitslagen in-
dienen om geklasseerd te zijn. Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

25. Asduif Zware Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, uit te kiezen uit de wedvluchten 
vanaf de afstand Agen (Bordeaux). Punten kunnen enkel behaald worden met duiven 
drager van een ring van het jaartal 2013 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen

26. Beginnelingen 
5 uitslagen met de 1ste en 2de getekende, prijs per 4-tal, uit het programma van de jonge 
duiven (uitslag jonge duiven) van 17.5.2015 tot en met 31/08/2015. Ze zijn slechts begin-
neling gedurende hun 5 (vijf ) eerste jaren van lidmaatschap (eerste aansluiting in 2011). 
Bij tandemvorming is de duur van het lidmaatschap van het langst aangesloten lid bepa-
lend. De beginneling moet de persoon zijn die het duivenhok in stand houdt door regel-
matig persoonlijk de duiven te verzorgen, in te korven en te bestatigen. Op het pand waar 
de hokken zich bevinden, mogen geen andere hokken in gebruik door leden of ex-leden 
gevestigd zijn. Ze mogen evenmin samenwonen met een ander lid of ex-lid van de K.B.D.B. 
dat 3 jaar of langer lid is geweest van de K.B.D.B. Het benutte pand mag gedurende de 
laatste 3 jaren niet door een ander lid of ex-lid K.B.D.B. gebruikt zijn geweest voor de dui-
vensportbeoefening. Voorbehouden aan de liefhebbers die 5 (vijf ) jaar lidmaatschap KBDB 
met eerste aansluiting in 2011 niet overschreden hebben en aan onderstaande ‘algemene 
voorwaarden’ en de punten onder ‘rangschikking’ voldoen. Wij verzoeken de beginnende 
liefhebbers om hun punten nauwkeurig bij te houden en ze via het inschrijvingsformulier 
dat in het bondsblad verschijnt, aan de afdeling kenbaar te maken.

Rangschikking
In elk kampioenschap kan de liefhebber de voor hem meest gunstige uitslag laten gelden 
met dien verstande dat uitsluitend de wedvluchten en dubbelingen die voorkomen op de 
door de afdeling goedgekeurde programma’s mogen in aanmerking genomen worden.
Voor elk van de eerste 12 competities :
-  wordt de rangschikking opgemaakt aan de hand van het grootst aantal prijzen behaald 

met de 1ste en 2de getekende duiven. 
- Enkel de prijzen per 4-tal komen in aanmerking.
Bij éénzelfde aantal prijzen heeft de kleinste coëffi  ciënt de voorrang in de rangschikking. 
Dit coëffi  ciënt wordt berekend door de behaalde prijs te delen door het aantal duiven en 
te vermenigvuldigen met 100.

Om te kunnen indienen voor de kampioenschappen met eerste en tweede getekende 
dient de liefhebber minstens de helft van de te behalen punten gescoord te hebben.

Algemene voorwaarden
De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, regelmatig aangesloten bij de 
KBDB, welke een lidkaart 2015 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de provin-
cie Limburg. Uitslagen kunnen maar in aanmerking komen vanaf het tijdstip waarop 
het lid is aangesloten in 2015. 
De duiven moeten ingekorfd zijn in een Limburgse vereniging.
Wedvluchten op feestdagen en weekdagvluchten komen niet in aanmerking, voor zover 
het geen uitgestelde lossing betreft. De prijzen die men wil doen gelden, moeten voor-
komen op één en dezelfde uitslag. Men kan zowel de hoofdwedstrijd, alsook eventu-
ele door de KBDB afdeling Limburg goedgekeurde dubbelingen laten gelden. Alleen 
uitslagen met minimum 50 duiven en minimum 10 deelnemende liefhebbers komen in 
aanmerking voor snelheid, kleine halve fond,.grote halve fond, fond en zware fond.
Per kampioenschap kan per week-end slechts één uitslag in aanmerking komen.
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle (26) kampioenschappen.
Verdeling van de prijzen
Het toegekend bedrag wordt geraamd op ongeveer 2.000 euro en wordt  verdeeld in prij-
zen in natura. Voor personen die zich voor meerdere kampioenschappen weten te klasse-
ren, zullen de prijzen samengevoegd worden tot één prijs, tenzij de winnaar uitdrukkelijk 
verzoekt om elke prijs apart te ontvangen. Voor de asduifcompetitie geldt dit niet.
Uitvoeringsvoorschriften
Voor de opgave dient het formulier (of een copie ervan) gebruikt te worden dat in het 
Bondsblad en op de kbdb-website (www.kbdb.be)  zal verschijnen. 
Indien een bepaalde uitslag nog niet werd verzonden aan de liefhebbers, kan men op het 
formulier de beste uitslag vermelden die men in bezit heeft en doet men in bijlage een ver-

zoek waarin men formuleert welke uitslag dient nagekeken door de secretaris en vermeldt 
men de meters die door de duif (of duiven) gemaakt werd(en) (vb Châteauroux 5/9 zonaal, 
1ste get. 1234,56 m/min, 2de get. 1234,78 m/min) 
Het opgaveformulier dient UITERLIJK 1 OKTOBER 2015 toe te komen op volgend adres : 
K.B.D.B., Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE of afgegeven tijdens de provinciale zitdag 
van de afdeling die 1 oktober voorafgaat. Uitslagen die op dat moment worden mee afge-
ven, worden niet direct nagezien. Voor zendingen per post wordt poststempel  31.09.15 als 
uiterste datum aanvaard. De prijs dient persoonlijk te worden afgehaald tijdens de provin-
ciale kampioenenviering, zoniet verliest de winnaar alle recht op deze prijs.
Uitzonderlijke gevallen zullen nadien worden onderzocht door de Raad van Bestuur, na 
schriftelijk verzoek vanwege de liefhebber binnen de 8 dagen na de uitreiking. 
Foutieve opgaven zullen worden geschrapt en kunnen na 1.10.2015 niet worden ver-
vangen door een gecorrigeerde versie. Na bekendmaking van de voorlopige uitslag, 
kan tegen de voorlopige uitslag schriftelijk klacht ingediend worden voor zover het 
geen schrappingen van foutieve opgaven betreft. De liefhebber is verplicht, indien hij 
hierom verzocht wordt, zijn uitslagen (verbeterde indien van toepassing) ter controle te 
bezorgen aan de provinciale afdeling, alwaar zij na controle kunnen worden afgehaald of 
worden meegegeven  aan een afgevaardigde van de vereniging bij het afhalen van de 
ringen eind december.

Belangrijk – Attest aangaande deelname snelheidsvluchten
Om te voorkomen dat de liefhebber die in een speelkring van meer dan één vereniging 
woont voordeel heeft, is beslist dat voor de snelheidsvluchten de uitslagen behaald in de 
vereniging waar men zijn hoklijst heeft ingediend, worden aanvaard. De liefhebber die 
wenst mee te dingen aan de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen snelheid in 
een andere vereniging dan deze waarbij hij zijn hoklijst heeft ingediend, moet uiterlijk 15 
april 2015 een ondertekende verklaring laten toekomen op de provinciale afdeling waarin 
hij te kennen geeft van welke vereniging hij de uitslagen wenst te gebruiken voor zijn op-
gave van het snelheidskampioenschap. 
Vanaf de halve fondvluchten is dit attest niet meer van toepassing. Men kan dan kiezen 
tussen de hoofdwedstrijd of een dubbeling ongeacht waar men zijn hoklijst heeft inge-
diend. (Opgelet voor de liefhebbers die in een Limburgse vereniging inkorven die een 
ander programma speelt dat dit van Limburg – zie hieronder!).
Om deel te nemen aan de provinciale kampioenschappen van afdeling Limburg dienen 
uitslagen gebruikt van duiven die werden ingekorfd in een Limburgse vereniging.
Liefhebbers die inkorven in Limburgse verenigingen die een ander programma spelen 
dan het Limburgs programma dienen met het volgende rekening te houden indien zij 
aan de provinciale kampioenschappen wensen deel te nemen :
- op de snelheid
Enkel de vluchten die overeenstemmen met het Limburgs programma komen in aanmer-
king  dwz wanneer bijvoorbeeld het Brabants programma Momignies en Soissons (beide 
snelheid) voorziet voor hetzelfde weekend, en het Limburgs programma voorziet slechts 
één snelheidsvlucht dat weekend, bijvoorbeeld Chimay, dan komt enkel Momignies in 
aanmerking voor het provinciaal kampioenschap snelheid. Wanneer de Limburgse ka-
lender Reims geprogrammeerd heeft kan voor de Brabantse kalender de daarmee over-
eenstemmende vlucht (bijvoorbeeld Soissons) of een andere korte Frankrijkvlucht die dan 
geprogrammeerd staat, gebruikt worden. Dit geldt zowel voor de kampioenschappen met 
1 en 2 getekende alsook voor de asduiven
- op de halve fond (kleine en grote)
De liefhebber dient uiterlijk 15 april 2015 te kennen te geven indien hij de vluchten van 
een ander programma dan het Limburgs wenst in aanmerking te nemen voor de provin-
ciale kampioenschappen. Hij dient dit schriftelijk te doen door een ondertekend schrijven 
te richten met naam en adres en vermelding van het programma dat gekozen wordt, bij-
voorbeeld Brabant, Antwerpen, Luik  Dit geldt zowel voor de kampioenschappen met 1 en 
2 getekende alsook voor de asduiven
Wij verzoeken de secretarissen van de verenigingen om hun liefhebbers hiervan tijdig 
op de hoogte te stellen.
Overeenkomstig het provinciaal reglement geldt:
Bij afgelasting van één wedstrijd, ingevolge slechte weersomstandigheden, komen al de 
gelijkaardige wedstrijden van de dag uit het modelprogramma niet in aanmerking voor de 
provinciale gesubsidieerde kampioenschappen. Bij uitwijking naar een andere lossings-
plaats blijft de wedstrijd gelden voor zover een snelheidsvlucht wordt vervangen door een 
snelheidsvlucht, een halve fondvlucht door een halve fondvlucht en een fondvlucht door 
een fondvlucht uit het offi  cieel programma. We zullen de desbetreff ende data vermelden 
op de website van de K.B.D.B.

Uitslag tombola provinciale dag PE Limburg 22-2-15
De houders van een winnend lot eindigend op een van de onderstaande nummers 
dienen contact te nemen met de provinciale secretaris 
via 0475 709 842 of dubois.e@kbdb.be voor 15 april 2015

0016 - 0091 - 0954 - 1158 - 0149 - 1105 - 1463 - 1504 - 0484 - 0566 - 0469 - 1016
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ANTWERPEN - CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN 2015

Reeksen :
Snelheid oude duiven
Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten uit Quiévrain/
Momignies, Soissons en Noyon in aanmerking verspeeld in de periode van 
21 maart tot en met 30 augustus. 
7  wevluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven) komen 
in aanmerking.

Kleine halve fond oude duiven
Komen in aanmerking, alle wedvluchten verder dan Parijs tot en met Gien
in de periode van 2 mei tot en met 15 augustus
5 wedvluchten met 1e en 2 getekende (oude en/of jaarse duiven) komen 
in aanmerking.

Grote halve fond oude duiven
Komen in aanmerking, alle wedvluchten vanaf Salbris tot  Limoges (niet 
inbegrepen) vanaf  16 mei tot en met 15 augustus. 4 wedvluchten met 1e 
en 2 e getekende (oude en/of jaarse) komen in aanmerking.

Fond oude duiven
Komen in aanmerking  : alle nationale fond wedvluchten in de periode van 30 
mei (Limoges) tot en met 31 juli (Libourne). 
3 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).

Marathon kampioenschap
Alle marathonwedvluchten komen in aanmerking (lossing op vrijdag) 
2 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).

Snelheid jonge duiven
Komen in aanmerking : alle wedvluchten met jonge duiven in de periode 
van 16 mei tot en met 6 september.
5 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

Halve fond jonge duiven
Komen in aanmerking : alle wedvluchten verder dan Parijs tot en met Gien 
in de periode van 13 juni tot en met 22 augustus.
3 wedvluchten met de 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

Fond jonge duiven 
Dit kampioenschap wordt betwist met de 3 wedvluchten met 1e en 2e ge-
tekende, te kiezen uit alle nationale en/of provinciale  wedvluchten  vanaf 
25 juli (Salbris) tot en met 5 september (Chateauroux).

Algemeen kampioenschap
De liefhebber met de meeste vermeldingen in de bovenvermelde 8 reeksen wordt 
algemeen kampioen. Bij gelijkheid, toepassing van coëffi  ciëntberekening (tot 4 
cijfers na de komma) van de behaalde plaatsen op het aantal prijzen die voorzien 
zijn in de betreff ende reeksen. Er worden drie algemene kampioenen gehuldigd.

KAMPIOENSCHAP 2015 ASDUIVEN : enkel prijzen per 10-tal komen in aanmerking
Er wordt een asduifkamioenschap ingericht voor elke reeks.
Per reeks worden er 5 liefhebbers geklasseerd waarvan de drie eerste een medaille 
ontvangen (goud-zilver-brons)
Voor snelheid en kleine hafo komen enkel de weekendvluchten in aanmerking.
1.  Asduif snelheid oude/jaarse duiven
 8 uitslagen in de periode van 21/03/15 t.e.m. 30/8/15
2.  Asduif kleine hafo oude/jaarse duiven
 5 uitslagen in de periode van 02/05/15 t.e.m. 15/08/15
3.  Asduif grote hafo oude/jaarse duiven
 4 uitslagen in de periode van 16/05/15 t.e.m. 15/08/15
4.  Asduif fond oude/jaarse duiven
 3 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
5.  Asduif grote fond
 2 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
6.  Asduif snelheid jonge duiven 
 6 uitslagen in de periode van 16/05/15 t.e.m. 06/09/15
7.  Asduif halve fond jonge duiven
 4 uitslagen in de periode van 13/06/15 t.e.m. 22/08/15
8.   Asduif fond jonge duiven 

3 uitslagen in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

Deelnemingsvoorwaarden provinciale kampioenschappen :
-  De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers , regelmatig aangesloten bij 

de KBDB, welke een lidkaart 2015 bezitten en waarvan het hok gelegen is in 
de provincie Antwerpen.

-  Enkel de uitslagen die werden behaald in éénzelfde inkorfl okaal en/of ver-
bond komen in aanmerking, en voor zover de duiven ingekorfd werden in 
een samenspel waarvan Antwerpse lokalen deel uitmaken.

-  Voor de snelheidswedvluchten komen alleen de bondsprijskampen ingericht 
op zondag(middenlijn) en zaterdag (oostenlijn) in aanmerking.

-  Bij uitgestelde lossingen komen de volgende dagen in aanmerking
-  Voor de grote halve fond, de fond- en de marathonvluchten komen enkel de 

provinciale wedstrijduitslagen van Antwerpen in aanmerking.
-  Bij uitgestelde lossingen op de fond/marathon komen de volgende dagen in 

aanmerking.
-  Enkel de prijzen met 1e en 2e getekende, behaald in dezelfde wedvlucht, ko-

men in aanmerking.
-  Voor de kampioenschappen oude duiven komen eveneens de jaarlingen in 

aanmerking.
-  Iedere liefhebber mag mededingen in de 8 reeksen. Echter, per reeks komt er 

slechts één weekendwedvlucht in aanmerking, uitgezonderd op de fond en 
marathon, waar alle wedvluchten tellen.

-  Prijskampen (dubbelingen) met late jongen komen niet in aanmerking.

Rangschikking
Deze geschiedt door coëffi  ciëntberekening tot 4 cijfers na de komma (optelling 
der prijzen).
Hoe deelnemen ?
-   De liefhebbers dienen persoonlijk hun deelnemingsfi che in te vullen en 

op te zenden. Zijzelf zijn verantwoordelijk. Deze fi ches verschijnen in het 
Bondsblad (Vlaamse afdelingen) en op de website KBDB.

-   Uiterste datum van inzending van de deelnemingsfi ches : 18 september 2015
(poststempel). 

-   De winnaars ontvangen allen een trofee, dus geen geldprijzen. Aan lief-
hebbers die zich meermaals klasseren wordt één trofee van gezamenlijke 
waarde toegekend.

Belangrijk
Alle prijskampuitslagen dienen ter staving dienen voorgelegd te worden binnen de 
gevraagde termijn.
Provinciale Kampioenendag 2015
Deze heeft plaats op zaterdag  12 december 2015 in de zaal D’Artagnan van 
het Aldhem Hotel te Grobbendonk.

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN
Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2013.  Liefhebbers die voordien ooit een hok-
lijst hebben binnengebracht komen niet meer in aanmerking.

Het kampioenschap wordt verspeeld in twee reeksen :
1. Beginnelingen t.e.m. de leeftijd van 30 jaar (geboren na 31.12.1985)
2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1986)

Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE DUIVEN, 
ingericht tussen 16 mei en 6 september.
De 5 beste resultaten met de eerstgetekende komen in aanmerking.
Er is geen beperking qua deelnemende duiven, noch qua afstand: alle weekend-
wedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking.

Hoe deelnemen ?
De deelnemingsformulieren worden op de website gepubliceerd.
Zij moeten uiterlijk vóór 18 september 2015 (poststempel) toekomen te Halle, 
gestaafd met de uitslagen.

De deelnemingsformulieren moeten uiterlijk toekomen op
18 september 2015 !!!
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- €1-7
DKK • -£ 0.75 • -4,3 PLN

20.130.060.571

Gerry Plus I.C.+
20kg

Gerry Plus I.C.+ 
Black Label 

20kg

Sport Geel Cribs
25 kg

Variamax
25kg

Weduwnaars Super Power
25kg

Sport Subliem  
25kg

www.duivenvoerpromoties.com

SPORTPROMOTIE
actie geldig vanaf 16/03/2015 tot einde voorraad

  Laboratoire COLMAN PVBA
        CONDITIE  PREPARATEN  VOOR  DUIVEN

Gevitamineerde souvereine pillen COLMAN       
CNK: 0130401 (100 pil.) voor een prijs van 9 €, CNK: 0081620 (500 pil.)  
voor een prijs van 38 €, CNK: 0081638 (1000 pil.) voor een prijs van 65 €   
Bevatten 6 vitaminen (B1, B2, B3, B6, B12, E) en soja-lecithine, noodzakelijk  
voor een optimale stofwisseling en 7 spierversterkende planten. 
Multi-gevitamineerde souvereine capsules + Ginseng COLMAN  
CNK: 0370320 (100 caps.) voor een prijs van 9 €  
Bevatten 10 vitaminen (B1, B2, B3, B5, B6, B12, A, D3, E, C) en ginseng 
voor een betere levenskracht. 
Antico X COLMAN (1/2 l)  
CNK: 1429927 voor een prijs van 9 € 
Aangewezen tegen platte mest. Geef terug levendigheid en eetlust. 
Succes COLMAN (125 ml)        
CNK: 3086444 voor een prijs van 20 €  
Bevat Ijzer, Iodium, minerale elementen voor een groter uithoudingsvermogen.  
Mugmo X COLMAN (30 ml) - neusdruppels -   
CNK: 1429935 voor een prijs van 9 € 
Reinigt de neus, de bek en de keel. Vermijd de slijmen en de besmetting. 
Zwartoogwater (10 ml) - oogdruppels -
CNK: 0099671 voor een prijs van 9 € 
Zorg van de ogen, bekstoten en waterachtige ogen. 
Tisane Souvereine COLMAN (100 g) 
CNK: 0086975 voor een prijs van 9 € 
Samengesteld met 20  planten. Ideaal voor kweek, vluchten, winter en rui. 
Bad Souvereine COLMAN (200 g) 
CNK: 0027904 voor een prijs van 3 € 
Voor een zuivere duif, een ontsmettend bad met uittreksel pijnboomnaalden.     

Specialiteiten alleen verkrijgbaar in apotheek. 
Geef  het nationaal kodenummer (CNK) aan uw apotheker. 
Onze producten in detail op onze website : www.laboratoire-colman.be

Laboratoire COLMAN - Duiven specialiteiten -
Rue de La Grande Louvière, 68-70  -  7100 La Louvière 
Tel: 064/22.49.07  -  Fax: 064/26.00.20  -  lab.colman@skynet.be
H.R. Mons: 61.598  -  BTW: BE 401.753.610 
Financiele rekening: bpost: IBAN: BE20 0000 0260 5256   BIC: BPOTBEB1 
  

                                                            

                                         

  
       

  




