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Niets is wat het lijkt. Onze aarde warmt op. Vandaag was de
koudste 18e maart sinds de metingen van het KMI. Milaan-San
Remo in de regen en de koude. Roger Federer verliest Indian
Wells. Daar is nog één zekerheid: de wereld draait verder.
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Een nieuw duivenseizoen kondigt zich weer aan. De kampioenschappen, de feesten, de beurzen en de winterverkopingen
behoren tot het verleden. De voorbereidingen zijn in volle gang :
keuren, koppelen, kweken, kuren, inenten en opleren. De vitessespelers schieten als eersten uit de startblokken, de duiven
blinken, het lijken wel allemaal kampioenen. Ook de eerste
schaduwwolken vormen zich: toch wat meer last van de roofvogels, de eerste meldingen van Adeno, eerste afgelastingen
wegens te nat of te koud…
Wat hebben we toch een mooie en veelzijdige hobby: de
rust om met dieren om te gaan, de vreugde van het kweken,
het zweet van het schoonmaken, de genoegdoening van het
opleren, het sociale van de vereniging en de adrenaline van
de wedstrijden.
De natuur hernieuwt zichzelf elk jaar, de KBDB doet dit
elke 6 jaar. De voorbije herfst en winter waren dan ook het
toneel voor de verkiezing van een nieuwe nationale algemene
vergadering en van een nieuwe raad van beheer en bestuur. Deze keer was het toch wel een erg woelige editie,
maar uiteindelijk telt het resultaat en werd op 16 maart een
nieuw bestuur gekozen en geïnstalleerd. Wat onmiddellijk
opvalt is dat 17 van de 19 mandatarissen voor de eerste keer
zetelen in de nationale algemene vergadering. Ook is er een
duidelijke verjonging als we naar de gemiddelde leeftijd van
deze verkozenen kijken. Een bestuur dat zeker zal staan voor
vernieuwing, een bestuur dat in de eerste plaats het belang
van de melker wil verdedigen. De uitdagingen zijn groot, niet
in het minst het krimpend aantal leden, de aanpassing van
onze structuren aan deze situatie, de aanpassingen van onze
wedstrijd- en kampioenschapsformules, het aantrekken van
nieuwe leden alsook het gezond maken en gezond houden
van de financiën. Een grote opdracht, maar eentje waar elke
lid van het bestuur en van de algemene vergadering, haar of
zijn schouders wil onderzetten.
Mogen we jullie allemaal een aangenaam en succesvol
duivenjaar toewensen !!

Oplage:
16.500 ex. - Bondsblad
4.700 ex. - Bulletin National
Postabonnement België
€ 10,00
KBC BE79 4338 2420 0133
Vormgeving en druk:
Heremans Printing
Frans Van der Steenstraat 12-14
1750 Lennik
Tel.: (02) 532 59 73
info@heremansprinting.be
heremansprinting.be

Frans Hermans,
nationaal voorzitter KBDB.

Foto voorpagina : Alexander Marchand,
achterkleinzoon van duivenliefhebber Marcel Van de Velde uit Gentbrugge.
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SAMENSTELLING NIEUWE RADEN & COMITÉS
NATIONALE RAAD
VAN BEHEER EN BESTUUR 2018 – 2024
Nationaal Voorzitter : Dhr. Hermans Frans
Franstalig Ondervoorzitter : Dhr. Sapin Denis
Nederlandstalig Ondervoorzitter + Voorzitter Nationaal
sportcomité : Dhr. De Bosscher BOudewijn
Nationaal Penningmeester : Dhr. Bruurs Alphons
Juridisch Raadgever : Dhr. Houbrechts Gino

NATIONALE ALGEMENE VERGADERING
2018 - 2024
LUIK
LAGEOT Francine – 4040 Herstal
NAMEN
DENEYER Philippe – 5310 Waret-la-Chaussée
LUXEMBURG
MARISSAL Jean-Pol – 6690 Vielsalm
HENEGOUWEN
MAYEUR Jacques – 7033 Cuesmes
WAALS-BRABANT
SAPIN Denis – 1315 Incourt
VLAAMS-BRABANT
DE BOSSCHER Boudewijn – 1980 Zemst
JOOSSENS Rudi – 1501 Buizingen
WEST-VLAANDEREN
MOUTON Yvan – 8780 Oostrozebeke
VANDENBERGHE Dany – 8930 Menen
OOST-VLAANDEREN
DE BACKER Luc – 9470 Denderleeuw
D’HONDT Filip – 9680 Etikhove
HERMANS Frans – 9220 Moerzeke
NUEL Wim – 9340 Lede
VAN RAEMDONCK Gertjan – 9120 Beveren-Waas
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LIMBURG
HOUBRECHTS Gino – 3840 Gors-Opleeuw
ANTWERPEN
BODENGIEN Pascal - 2440 Geel
BRUURS Alphons – 2381 Weelde
HUYBRECHTS Marc – 2940 Stabroek
VAN VLIERBERGHE Guido – 2880 Mariekerke

SAMENSTELLING NATIONAAL SPORTCOMITE
2018 - 2024
LUIK
Tot 31/12/2020
VANDERVOST Jean – 4280 Avin
Vanaf 01/01/2021
DARIMONT Emile – 4801 Stembert
NAMEN
DEFRENE Thierry – 5190 Onoz
LUXEMBURG
CHERAIN Patrick – 6760 Virton
HENEGOUWEN
GOULEM Christian – 7534 Barry
WAALS-BRABANT
PETIT Francis – 1420 Braine-L’Alleud
VLAAMS-BRABANT
DE BOSSCHER Boudewijn – 1980 Zemst
WEST-VLAANDEREN
MOUTON Yvan – 8780 Oostrozebeke
OOST-VLAANDEREN
HERMANS Frans – 9220 Moerzeke
LIMBURG
KEMPENEERS Wim – 3850 Nieuwerkerken
ANTWERPEN
VAN VLIERBERGHE Guido – 2880 Mariekerke

INFO LOSSINGEN 2018
Rekening houdend met het feit dat geen enkele TV-zender
nog een teletekstcontract aanbiedt, zien wij ons genoodzaakt ACTUEEL de informatie aangaande de lossingen ENKEL
nog te publiceren op onze website www.kbdb.be onder de
rubriek “TTinfo”.

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

Telefonische lossingsinformatie kan u verkrijgen op het
nummer 02/896 54 54 (nl) of 02 896 54 55 (fr).

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

Verschijning

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 overschrijden voor de
zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de uitgestelde lossingen,
wordt 14u00 als uiterste uur van uitzending vastgesteld.

De duivenliefhebbersinfo zal verschijnen :
elke zaterdag
van 10.03.2018 tot 27.10.2018
elke zondag
van 11.03.2018 tot 28.10.2018
op feestdagen
dinsdag			
donderdag
		
maandag
		
woensdag		

01 mei		
10 mei		
21 mei		
15 augustus

Dag van de Arbeid
O.H.Hemelvaart
Pinkstermaandag
O.L.V. Hemelvaart

Uurrooster
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NATIONALE ALGEMENE VERGADERINGEN 28.02.2018

EERSTE BUITENGEWONE & STATUTAIRE NATIONALE
ALGEMENE VERGADERING
• De notulen van de statutaire nationale algemene vergaderingen van
25.10.2017 worden goedgekeurd.
• De rekeningen 2016-2017 worden goedgekeurd.
• De begroting 2017-2018 wordt goedgekeurd.
• De verslagen van de nationale raad van beheer en bestuur, het financieel
verslag en het verslag van de censoren worden goedgekeurd.
• De beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE
worden goedgekeurd.
• WIJZIGINGEN aan de KBDB-reglementen:
STATUTEN
art. 23
(.....)
Derde nationale statutaire algemene vergadering in oktober:
1. Goedkeuring van het proces-verbaal betreffende de kiesverrichtingen,
opgesteld door de nationale raad van beheer en bestuur conform de
bepalingen van artikel 34 (i.p.v.31) van de statuten, en van de stemtelling evenals de goedkeuring van de verschillende verkiezingen;
(dit punt is slechts verplichtend tijdens de jaren van verkiezing)
NATIONAAL SPORTREGLEMENT
art. 10 – inlassing van vetgedrukte tekst en schrapping van laatste §
Zijn enkel toegelaten :
op internationaal en nationaal vlak : de horizontale dubbelingen
aangekondigd en erkend door de inrichter van de hoofdprijskamp.
op interprovinciaal, provinciaal, regionaal en lokaal vlak : alle dubbelingen aangevraagd op het vlucht-programma en dus goedgekeurd
door de PE/SPE.
In geen enkel geval kan de inschrijving tot die dubbeling(en) aan de liefhebbers of inkorvende verenigingen worden opgelegd.
Verplichte dubbelingen:
voor de internationale vluchten: de nationale dubbeling en de lokale
dubbeling
voor de nationale vluchten: de zonale dubbeling en de lokale dubbeling
De liefhebber die in een andere PE/SPE inkorft dan de PE/SPE alwaar zijn
duivenhok is gelegen, kan in geen enkele uitslag PE/SPE worden geklasseerd.
Voor iedere dubbeling dienen de duiven in rangorde te blijven van inschrijving van de hoofdprijskamp.
Voor verticale en horizontale dubbelingen en voor zover de liefhebber
vrijwillig beslist voor een dubbeling in te schrijven dienen de duiven in
rangorde te blijven van inschrijving voor de hoofdprijskamp.
art. 98 § 2 – inlassing van vetgedrukte tekst
De eerst aangekomen duif van iedere liefhebber in elke categorie zal verplicht worden geconstateerd en gecontroleerd. Bij gebrek, zal ze één
seconde na de eerste controle worden geklasseerd. Indien deze nalatigheid meerdere duiven betreft, zullen deze, na de eerste controle, geklasseerd worden, van seconde tot seconde, in volgorde van bestatiging.
Indien geen enkele controle werd uitgevoerd zullen alle bestatigingen
worden geannuleerd.
De verplichte termijn voor controle, zoals voorzien in § 6 van huidig artikel,
De verplichting tot controle vervalt voor de gehandicapte liefhebber die,
een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin
deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door
de KBDB opgelegde controle niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan
zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en
goedgekeurd.
art. 101 § 5 – inlassing van vetgedrukte tekst
De verplichte termijnen voor het aanmelden, zoals vermeld in § 1, § 2 & §
3 van huidig artikel, vervallen De verplichting tot aanmelding vervalt voor
de gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar
attest van de dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde aanmelding niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze
beiden werd aanvaard en goedgekeurd.
DOPINGREGELEMENT

Het volledige dopingreglement, van toepassing voor 2018, bevindt zich op
de website van de KBDB (www.kbdb.be).
• Organisatie van het komend vluchtseizoen en vaststelling criteria
nationale kampioenschappen.
1°/Kalender van de nationale en internationale wedvluchten 2018
Zie pagina 5 van dit Bondsblad.
*De lossing van Jarnac is voorzien op zondag 15/07/2018 (onmogelijkheid tot
lossing op zaterdag 14/07/2018 – Franse nationale feestdag);
*Inkorvingsdagen internationale wedvluchten 2018 :
ALLE internationale wedvluchten worden ingekorfd op MAANDAG met uitzondering van BARCELONA, vlucht die wordt ingekorfd op ZONDAG.
2°/DUBBELINGEN PE/SPE op (inter)nationale wedvluchten 2018
a) GEEN verplichte dubbeling PE/SPE op (inter)nationale vluchten
- Facultatieve dubbeling PE/SPE
b) Dubbeling PE/SPE op (inter)nationale wedvluchten ENKEL MOGELIJK
indien wordt INGEKORFD in de PE/SPE alwaar het duivenhok zich
bevindt
3°/Afschaffing gummiringen op de nationale grote halve –fond wedvluchten
Deze afschaffing werd goedgekeurd door de NAV van 25/10/2017
KBDB-Online
Ingevolge de afschaffing van de gummiringen op de nationale grote halve
–fond wedvluchten dient de aanmelding te gebeuren door het ingeven van
de drie laatste cijfers van de vaste voetring van de duif.

Lossingsplaats

GROTE FOND
AGEN (Bordeaux)
BARCELONA
MARSEILLE
NARBONNE
PAU
PERPIGNAN
ST. VINCENT
FOND
ANGOULEME
BRIVE
CAHORS
JARNAC
LIBOURNE
LIMOGES
MONTELIMAR
TULLE
VALENCE
GROTE HALVE-FOND
ARGENTON
BOURGES
CHATEAUROUX
GUERET

Plastiek

aluminium

18
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22

28
28
28
28

4°/Maximum aantal duiven in de manden voor de (inter)nationale
wedvluchten 2018
5°/Minimale afstanden bij internationale wedvluchten 2018
Problematiek : Agen (700 km) en Marseille (675 km)
-- Minimumafstanden behouden
-- Agen: lossingsplaats zoeken die +/- 25 à 30 km verder ligt dan huidige
lossingsplaats en dit voor 1 jaar op proef
-- Marseille: lossing in Mucem (+/- 25 km korter) mits behoud van de
liefhebbers die in 2017 hebben mogen deelnemen

Pau

tussen 730 en 1.200 km

Agen

België volledig
700 km minimum voor
de andere deelnemende landen
890 km minimum
710 km minimum
675 km minimum
700 km minimum
725 km minimum

Barcelona
St Vincent
Marseille
Narbonne
Perpignan
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NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 16.03.2018
• Vaststelling van de BIJDRAGEN 2019 :
€

€
€
€
€
€

€

€
€
€
€
€
€
€

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 vervoerfirma’s die geen vergezellersagentschap zijn
250,00 voor de vergezellersagentschappen rechtgevend op
een eerste kaart (wordt als agentschap beschouwd
de vergezeller of vergezellers 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)
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)
100,00 voor de aansluitingsbijdrage van de verenigingen
en de rangschikkers
100,00 voor de privé-lokalen
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€ 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 :
a) de borgtochten en de forfaitaire bedragen 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
b) de borgtocht zoals voorzien bij artikel 51 van het DLW
75,00EUR

KALENDER VAN DE (INTER)NATIONALE WEDVLUCHTEN 2018
26/05/2018
2/06/2018
9/06/2018
16/06/2018
22/06/2018
23/06/2018
29/06/2018
30/06/2018
6/07/2018
7/07/2018
13/07/2018
14/07/2018
15/07/2018
20/07/2018
21/07/2018
27/07/2018
28/07/2018
3/08/2018
4/08/2018
11/08/2018
18/08/2018
25/08/2018
1/09/2018
8/09/2018

Grote halve-fond
Bourges I (Oude + Jaarlingen)

BU

Châteauroux I (Oude + Jaarlingen)

KBDB

Limoges I (Oude)
Valence (Oude)
Cahors (Oude)

BV
CFW
CC

Argenton I (Oude + Jaarlingen)

OVV

Brive (Oude + Jaarlingen)

BV

Guéret (Oude + Jaarlingen)

KBDB

Montélimar (Oude + Jaarlingen)

CFW

Châteauroux II (Oude + Jaarlingen)

KBDB

Limoges II (Oude + Jaarlingen)

BV

Argenton II (Oude + Jaarlingen)

Fond

DH

Bourges II (Oude + Jaarlingen + Jonge)
Châteauroux III (Oude + Jaarlingen + Jonge)

BV
KBDB

Argenton III (Oude/Jaarlingen + Jonge)

OVV

Châteauroux IV (Oude/Jaarlingen + Jonge)

KBDB

Grote Fond

Jarnac (Oude + Jaarlingen)

DH

Libourne (Oude + Jaarlingen)

Indép

Tulle (Oude + Jaarlingen)

Télévie

Angoulême (Oude + Jaarlingen)

Indép

CATEGORIEEN
Oude + Jaarlingen = 2 aparte wedstrijden nl. 1 voor oude duiven en 1 voor jaarlingen /
Oude/Jaarlingen = 1 wedvlucht voor oude duiven EN jaarlingen samen

Pau (Oude)

CJ

Agen (Oude + Jaarlingen)

Télévie

Barcelona (Oude)

CC

St Vincent (Oude)

BV

Marseille (Oude)

CFW

Narbonne (Oude + Jaarlingen)

Indép

Perpignan (Oude)

BV
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BOETEROOSTER

ROOSTER van de BOETES opgelegd door de NATIONALE RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR 2018
Aard van de inbreuk

Liefhebber

Vergezeller

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

Vereniging

100 €/mand

Korven in slechte staat of niet onderhouden

100 €/mand

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 chauffeur) bij ladingen boven de 100 korven

400 €

Niet aflassen van een vlucht

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 €
Te bepalen door de nationale
raad van beheer en bestuur in
functie van het belang van de
inbreuk.

Info over de lossingen : gebrek aan informaties
Andere inbreuken met betrekking tot het welzijn van de reisduiven
Ontbreken van attest PARAMYXO

250 €/formulier

200 €

100 €

Ontbreken van goedkeuringsfiche in het voertuig

200 €

Laattijdig overmaken van gebruikte lossingsvergunningen

1.000 €

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 verantwoordelijk 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 afhalen van de duiven.
(2) Voor alle bijzondere gevallen, niet voorzien in dit rooster, zal de nationale raad van beheer en bestuur de boete bepalen die er betrekking op heeft.

MEDEDELING VAN DE NATIONALE RAAD VAN BEHEER & BESTUUR
Betreffende de klacht die een liefhebber indiende tegen
Professor De Backer van de Wetenschappelijke Advies Commissie
KBDB, houdt de KBDB eraan te berichten dat zowel
• de commissie voor wetenschappelijke integriteit van de
universiteit Gent
als
• de overkoepelende Vlaamse commissie voor wetenschappelijke
integriteit

tot het besluit gekomen zijn dat Professor De Backer zijn wetenschappelijke opdracht binnen de KBDB op een correcte en integere manier heeft vervuld. Dit werd daarenboven bevestigd door de
rector van de universiteit Gent.
De KBDB deelt mee dat de leden van de Wetenschappelijke Advies
Commissie KBDB (WAC) onder geen enkel beding rechtstreeks
mogen gecontacteerd worden i.v.m. vragen omtrent doping bij reisduiven of omtrent lopende dopingdossiers.
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DE LABORATORIA
VAN DOKTER VEEARTS DOMICENT
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stellen de noodzakelijke aanvullende middelen voor de goede
gezondheid van uw duiven tegen redelijke prijzen voor

AVIOL
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

INLEG VOOR KOSTEN 2018
AGEN (Bordeaux)

3,20 EURO

ANGOULEME

2,25 EURO

ARGENTON

1,75 EURO

BARCELONA

5,00 EURO

BOURGES

1,75 EURO

BRIVE

2,25 EURO

CAHORS

2,50 EURO

CHATEAUROUX

1,75 EURO

GUERET

1,75 EURO

JARNAC

2,25 EURO

LIBOURNE

2,50 EURO

LIMOGES

2,25 EURO

MARSEILLE

3,35 EURO

MONTELIMAR

2,50 EURO

NARBONNE

3,35 EURO

PAU

5,00 EURO

PERPIGNAN

3,45 EURO

ST.VINCENT

3,35 EURO

TULLE

2,25 EURO

VALENCE

2,50 EURO

Alle perioden
Eiwitarme mengeling
met zwarte maïs

Eiwitarme mengeling
om de duiven aan het trainen
te houden

Promotie geldig tot eind 2018

BONDSBLAD
1/ 2018

8

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2018

I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN
• Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerste afgegeven
duif, op 16 wedvluchten, klassement per 5-tal (volledige prijzen), hetzij
2 wedvluchten GROTE FOND (1 met OUDE DUIVEN EN 1 met JAARLINGEN)
OUDE DUIVEN:
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
PAU van 22/6, AGEN (oude) van 29/6, BARCELONA van 6/7, ST.VINCENT van
13/7, MARSEILLE van 20/7, NARBONNE (oude) van 27/7 en PERPIGNAN van
3/8/2018.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
JAARLINGEN:
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
AGEN (jaarlingen) van 29/6 en NARBONNE (jaarlingen) van 27/7/2018.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
2 wedvluchten FOND (1 met OUDE DUIVEN EN 1 met JAARLINGEN)
OUDE DUIVEN:
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
LIMOGES van 2/6, VALENCE van 9/6, CAHORS van 16/6, BRIVE (oude) van 23/6,
MONTELIMAR (oude) van 30/6, LIMOGES (oude) van 7/7, JARNAC (oude) van
15/7, LIBOURNE (oude) van 21/7, TULLE (oude) van 28/7 en ANGOULEME (oude)
van 4/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE
(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één
uitslag mag worden gekozen.
JAARLINGEN:
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BRIVE (jaarlingen) van 23/6, MONTELIMAR (jaarlingen) van 30/6, LIMOGES
(jaarlingen) van 7/7, JARNAC (jaarlingen) van 15/7, LIBOURNE (jaarlingen) van
21/7, TULLE (jaarlingen) van 28/7 en Angoulême (jaarlingen) van 4/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de
2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag
worden gekozen.
3 wedvluchten GROTE HALVE-FOND (1 met OUDE DUIVEN, 1 met JAARLINGEN
en 1 met JONGE DUIVEN)
OUDE DUIVEN:
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (oude) van 26/5, CHATEAUROUX (oude) van 9/6, ARGENTON (oude)
van 23/6, GUERET (oude) van 30/6, CHATEAUROUX (oude) van 7/7, ARGENTON (oude) van 21/7, BOURGES (oude) van 4/8 en CHATEAUROUX (oude) van
11/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor
de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag
mag worden gekozen.

Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kan de 1ste afgegeven OUDE
DUIF, JAARLING of JONGE DUIF enkel in aanmerking worden genomen indien
deze als 1ste werd ingetekend.
3 wedvluchten SNELHEID (1 met OUDE DUIVEN, 1 met JAARLINGEN en 1 met
JONGE DUIVEN)
Criteria & begin-en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kan de 1ste afgegeven OUDE
DUIF, JAARLING of JONGE DUIF enkel in aanmerking worden genomen indien
deze als 1ste werd ingetekend.
3 wedvluchten met keuze uit 3 VERSCHILLENDE bovenvermelde categorieën
(Grote Fond, Fond, Grote Halve-Fond, Kleine Halve-Fond en Snelheid) met
voor ELKE gekozen wedstrijd een VERSCHILLENDE categorie van duiven
(oude duiven, jaarlingen en jonge duiven)
Criteria & begin-en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kan de 1ste afgegeven OUDE
DUIF, JAARLING of JONGE DUIF enkel in aanmerking worden genomen indien
deze als 1ste werd ingetekend.
Voor dit ALGEMEEN kampioenschap mag EENZELFDE uitslag slecht
EENMAAL worden gebruikt.
Er zullen 10 laureaten worden geklasseerd.
• Het nationaal kampioenschap GROTE FOND OUDE (drager van ring 2016
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 22/6, AGEN (oude) van 29/6, BARCELONA van 6/7, ST.VINCENT van 13/7,
MARSEILLE van 20/7, NARBONNE (oude) van 27/7 en PERPIGNAN van
3/8/2018.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
• Het nationaal kampioenschap GROTE FOND en FOND JAARLINGEN (drager
van ring 2017) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2),
klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BRIVE (jaarlingen) van 23/6, AGEN (jaarlingen) van 29/6, MONTELIMAR (jaarlingen) van 30/6, LIMOGES (jaarlingen) van 7/7, JARNAC (jaarlingen) van 15/7,
LIBOURNE (jaarlingen) van 21/7, NARBONNE (jaarlingen) van 27/7, TULLE (jaarlingen) van 28/7 en ANGOULEME (jaarlingen) van 4/8/2018.
Voor de GROTE FONDwedvluchten komen enkel NATIONALE uitslagen in aanmerking.
Voor de FONDwedvluchten kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE,
ZONALE of uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse
SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden
gekozen.

JAARLINGEN:
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jaarlingen) van 26/5, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 9/6, ARGENTON (jaarlingen) van 23/6, GUERET (jaarlingen) van 30/6, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 7/7, ARGENTON (jaarlingen) van 21/7, BOURGES (jaarlingen) van 4/8
en CHATEAUROUX (jaarlingen) van 11/8/2018.

• Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring 2016 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 2/6, VALENCE van 9/6, CAHORS van
16/6, BRIVE (oude) van 23/6, MONTELIMAR (oude) van 30/6, LIMOGES (oude)
van 7/7, JARNAC (oude) van 15/7, LIBOURNE (oude) van 21/7, TULLE (oude)
van 28/7 en ANGOULEME (oude) van 4/8/2018.

Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor
de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag
mag worden gekozen.

Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE
(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één
uitslag mag worden gekozen.

JONGE DUIVEN:
naar keuze uit volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jonge) van 4/8, CHATEAUROUX (jonge) van 11/8, ARGENTON
(jonge) van 25/8 en CHATEAUROUX (jonge) van 8/9/2018.

• Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van
ring 2016 of ouder) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude
duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op
5 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (oude) van 26/5, CHATEAUROUX (oude) van 9/6, ARGENTON
(oude) van 23/6, GUERET (oude) van 30/6, CHATEAUROUX (oude) van 7/7,
ARGENTON (oude) van 21/7, BOURGES (oude) van 4/8 en CHATEAUROUX
(oude) van 11/8/2018.

Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor
de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag
mag worden gekozen.
3 wedvluchten KLEINE HALVE-FOND (1 met OUDE DUIVEN, 1 met JAARLINGEN
en 1 met JONGE DUIVEN)
Criteria & begin-en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.
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Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor
de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag
mag worden gekozen.
• Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager
van ring 2017) 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 wedvluchten :
BOURGES (jaarlingen) van 26/5, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 9/6, ARGENTON
(jaarlingen) van 23/6, GUERET (jaarlingen) van 30/6, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 7/7, ARGENTON (jaarlingen) van 21/7, BOURGES (jaarlingen) van 4/8 en
CHATEAUROUX (jaarlingen) van 11/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor
de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag
mag worden gekozen.
• Het nationaal kampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager ring 2018) op
nationale wedvluchten, zal worden betwist met de eerste twee afgegeven
jonge duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op
3 wedvluchten naar keuze uit volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jonge) van 4/8, CHATEAUROUX (jonge) van 11/8, ARGENTON (jonge)
van 25/8 en CHATEAUROUX (jonge) van 8/9/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor
de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag
mag worden gekozen.
In elk van deze 6 kampioenschappen zullen 15 laureaten worden geklasseerd.
• Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND OUDE & JAARLINGEN
zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen
(1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen).
Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen, over 5 wedvluchten
(GEEN nationale vluchten) vanaf 255,001 km tot en met 460,000 km (afstand
hok liefhebber) met een totale afstand van minimum 1.250 km (afstand hok
liefhebber) gedurende de periode van 5 mei 2018 tot en met het weekend
vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II. Er zal slechts één enkele
wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum
deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
-- van de oude duiven
-- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
-- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
-- van de jaarlingen
-- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
-- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN
(drager van ring 2018) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge
duiven (1+2), vanaf 9 juni 2018 tot en met het weekend vóór de laatste nationale
wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 5 wedvluchten (GEEN
nationale vluchten) vanaf 255,001 km tot en met 460,000 km (afstand hok
liefhebber) met een totale afstand van minimum 1.250 km (afstand hok liefhebber). Eén enkele wedvlucht per weekend met een minimum deelname van 150
duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1ste en 2de afgegeven
JONGE duiven enkel in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste en
2de werden ingetekend.
De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in
aanmerking genomen worden voor dit kampioenschap.
• Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap OUDE & JAARLINGEN zal worden
betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen). Dit kampioenschap zal worden betwist met
oude duiven en jaarlingen op 6 wedvluchten tot en met 255,000 km (afstand
hok liefhebber) met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) gedurende de periode van 17 maart 2018 tot en met het weekend
vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II. Enkel de weekendvluchten en
slechts één vlucht per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven
en 10 liefhebbers per wedvlucht, zullen in aanmerking worden genomen.

Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
-- van de oude duiven
-- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
-- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
-- van de jaarlingen
-- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
-- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager
van ring 2018) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven
(1+2), vanaf 19 mei 2018 tot en met het weekend vóór de laatste nationale
wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 6 wedvluchten tot en
met 255,000 km (afstand hok liefhebber) met een totale afstand van minimum
400 km(afstand hok liefhebber).
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zullen in
aanmerking worden genomen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1ste en 2de afgegeven JONGE duiven enkel in aanmerking worden genomen indien deze als
1ste en 2de werden ingetekend.
							
• Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden
aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar (referentiedatum 01/04/2018) 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 (afstand hok liefhebber),
op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 5 mei 2018 tot en met het
weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
Enkel de weekendvluchten en 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 2016 of ouder), de 6 beste uitslagen
met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand
van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 6 gekozen
wedvluchten tot en met 255,000 km (afstand hok liefhebber) 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 17 maart 2018 tot en met het weekend vóór 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 2017), de 6 beste uitslagen met
dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van
minimum 400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten tot en met 255,000 km (afstand hok liefhebber) 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 17 maart 2018 tot en met het weekend vóór 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 2018), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale
afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 6
gekozen wedvluchten tot en met 255,000 km (afstand hok liefhebber) 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 19 mei 2018 tot en met het weekend vóór de laatste nationale
wedvlucht.
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• in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2016 of ouder), de 5 beste
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 1.250 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de
5 gekozen wedvluchten (GEEN nationale vluchten), vanaf 255,001 km tot en
met 460,000 km (afstand hok liefhebber) 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 5 mei 2018 tot en met het
weekend vóór 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 2017), de 5 beste
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 1.250 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de
5 gekozen wedvluchten (GEEN nationale vluchten) vanaf 255,001 km tot en
met 460,000 km (afstand hok liefhebber) met een minimum deelname van 150
duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden
betwist met jaarlingen, gedurende de periode van 5 mei 2018 tot en met het
weekend vóór 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 2018) de 4 beste
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale
afstand van minimum 1.000 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 4
gekozen wedvluchten (GEEN nationale vluchten), vanaf 255,001 km tot en
met 460,000 km (afstand hok liefhebber) 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 9 juni 2018 tot en met het
weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking genomen worden voor het kampioenschap kleine halve fond.
• in GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2016 of ouder), de 4 beste
NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE
(voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (oude) van 26/5, CHATEAUROUX (oude) van 9/6, ARGENTON
(oude) van 23/6, GUERET (oude) van 30/6, CHATEAUROUX (oude) van 7/7, ARGENTON (oude) van 21/7, BOURGES (oude) van 4/8 en CHATEAUROUX (oude)
van 11/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor
de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag
mag worden gekozen.
• in GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2017), de 4 beste
NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE
(voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige
prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jaarlingen) van 26/5, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 9/6, ARGENTON (jaarlingen) van 23/6, GUERET (jaarlingen) van 30/6, CHATEAUROUX
(jaarlingen) van 7/7, ARGENTON (jaarlingen) van 21/7, BOURGES (jaarlingen)
van 4/8 en CHATEAUROUX (jaarlingen) van 11/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor
de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag
mag worden gekozen.
• in GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2018), de 3
beste NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/
SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige
prijzen), op 3 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jonge) van 4/8, CHATEAUROUX (jonge) van 11/8, ARGENTON (jonge)
van 25/8 en CHATEAUROUX (jonge) van 8/9/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor
de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag
mag worden gekozen.
• in FOND OUDE(drager van ring 2016 of ouder), de 3 beste NATIONALE,
ZONALE of uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:

LIMOGES van 2/6, VALENCE van 9/6, CAHORS van 16/6, BRIVE (oude) van 23/6,
MONTELIMAR (oude) van 30/6, LIMOGES (oude) van 7/7, JARNAC (oude) van
15/7, LIBOURNE (oude) van 21/7, TULLE (oude) van 28/7 en ANGOULEME (oude)
van 4/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor
de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag
mag worden gekozen.
• in GROTE FOND & FOND JAARLINGEN (drager van ring 2017), de 2 beste
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
BRIVE (jaarlingen) van 23/6, AGEN (jaarlingen) van 29/6, MONTELIMAR (jaarlingen) van 30/6, LIMOGES (jaarlingen) van 7/7, JARNAC (jaarlingen) van 15/7,
LIBOURNE (jaarlingen) van 21/7, NARBONNE (jaarlingen) van 27/7, TULLE (jaarlingen) van 28/7 en Angoulême (jaarlingen) van 4/8/2018.
Voor de GROTE FONDwedvluchten komen enkel NATIONALE uitslagen in
aanmerking. Voor de FONDwedvluchten kan de liefhebber vrij kiezen tussen
de NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE
(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één
uitslag mag worden gekozen.
• in GROTE FOND OUDE (drager van ring 2016 of ouder), de 2 beste NATIONALE uitslagen, met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de
nationale wedvluchten uit:
PAU van 22/6, AGEN (oude) van 29/6, BARCELONA van 6/7, ST.VINCENT van 13/7,
MARSEILLE van 20/7, NARBONNE (oude) van 27/7 en PERPIGNAN van 3/8/2018.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
• ALL ROUND zal worden betwist met dezelfde duif op 5 wedvluchten, klassement per 10 (volledige prijzen), naar keuze OUDE of JAARLINGEN hetzij
1 wedvlucht GROTE FOND (naar keuze uit de 7 internationale wedstrijden/wedvluchten voor OUDE DUIVEN of de 2 internationale wedstrijden/wedvluchten
voor JAARLINGEN)
Enkel NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
2 wedvluchten FOND (naar keuze uit de 10 wedstrijden/wedvluchten voor
OUDE DUIVEN of de 10 wedstrijden/wedvluchten voor jaarlingen)
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor
de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag
mag worden gekozen.
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND (naar keuze OUDE of JAARLINGEN
tussen de 7 wedstrijden voor oude duiven of de 7 wedstrijden voor jaarlingen
gedurende de periode vanaf Bourges I van 26/5/2018 tot en met Bourges II van
04/08/2018.)
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor
de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag
mag worden gekozen.
20 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie SNELHEID
15 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie KLEINE HALVE-FOND,
GROTE HALVE-FOND, FOND & JAARLINGEN GROTE FOND & FOND
10 duiven zullen worden geklasseerd in de categorie GROTE FOND & ALL
ROUND.
III. SPECIALE BESCHIKKING betreffende de verschillende kampioenschappen.
Voor de nationale kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID,
JEUGD en AS-DUIF (snelheid en kleine halve-fond), dienen de vermelde prijzen
te worden gestaafd door de voorzitter, secretaris of penningmeester 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 (voor de 5 Vlaamse
PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) 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 de nationale kampioenschappen
georganiseerd in de schoot van de KBDB.
• Enkel de liefhebbers die een hoklijst 2018 hebben ingediend, die de
reglementen van de KBDB onderschreven 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 overlappen, kan eenzelfde resultaat slechts in aanmerking worden
genomen voor EEN ENKEL KAMPIOENSCHAP.
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• De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie
vermeld op zijn deelnemingsformulier. Verkeerde vermeldingen op zijn
deelnemingsformulier kunnen na 14/09/2018 – 12u00 niet meer worden
rechtgezet.
• Alleen GOEDGEKEURDE wedvluchten komen in aanmerking .
• Enkel de formulieren, gepubliceerd op de KBDB-website of verschenen in het
Bondsblad, 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 overmacht, worden gewijzigd door de nationale raad van beheer en
bestuur.
• VOLLEDIGE palmaressen alsook palmaressen met een minimum aan
behaalde prijzen, overeenkomstig onderstaand schema, komen in aanmerking.

Algemeen
1ste en 2de getekende
Grote fond oude
Grote fond en fond jaarlingen
Fond oude
Grote halve-fond oude
Grote halve-fond jaarlingen
Jonge duiven
Kleine halve-fond oude en jaarlingen
Kleine halve fond jonge
Snelheid oude en jaarlingen
Snelheid jonge duiven
Jeugd
As-duiven
Snelheid oude
Snelheid jaarlingen
Snelheid jonge
Kleine halve-fond oude
Kleine halve-fond jaarlingen
Kleine halve-fond jonge
Grote halve-fond oude
Grote halve-fond jaarlingen
Grote halve-fond jonge
Fond oude
Grote fond oude
Grote fond en fond jaarlingen
All Round

Maximum aantal Minimum
te behalen
aantal prijzen
prijzen
16
11
6
8
8
10
10
6
10
10
12
12
5

4
6
6
7
7
4
7
7
8
8
4

6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
2
5

4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
4

VI. TERMIJNEN
Uiterste datum van indiening :
-- Per post: 14 SEPTEMBER 2018 – postdatum telt.
-- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
14 SEPTEMBER 2018 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).
Voor de kampioenschappen (1 + 2) GROTE FOND, FOND en GROTE
HALVE-FOND EVENALS voor de as-duifkampioenschappen (categorieën
GROTE FOND, FOND, GROTE HALVE-FOND en ALL ROUND) dienen GEEN
DEELNEMINGS-FORMULIEREN te worden toegestuurd. Deze kampioenschappen worden AUTOMATISCH berekend.
Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD &
AS-DUIVEN (kleine halve-fond & snelheid) dient het DEELNEMINGSFORMULIER EN de VOLLEDIGE UITSLAGEN (conform art. 91 laatste § van het NSR) te
worden gestuurd naar de Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 5254 – 1500 HALLE.
Voor het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP dienen ALLE gekozen wedstrijden op
het inschrijvingsformulier te worden vermeld (ook voor de gekozen wedstrijden
Grote Fond, Fond en Grote Halve-Fond). Voor dit ALGEMEEN kampioenschap
dienen enkel de UITSLAGEN ter staving worden meegestuurd voor de gekozen wedstrijden in de categorieën Kleine Halve-Fond en Snelheid.
VII. VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN
De voorlopige rangschikkingen (met het overzicht van alle behaalde prijzen per
kampioenschap en per geklasseerde) zullen verschijnen op de KBDB-website
www.kbdb.be, begin oktober 2018.
Alleen de voorlopige uitslag zal integraal worden gepubliceerd

VIII. OPSTUREN VAN DE UITSLAGEN TER STAVING
NATIONALE, ZONALE en uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE
(voor de 2 Waalse SPE’s) hoeven niet toegestuurd te worden.
Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD &
AS-DUIVEN (kleine halve-fond en snelheid) dienen de uitslagen samen met het
deelnemingsformulier te worden toegestuurd.
Voor het ALGEMEEN kampioenschap dienen enkel de UITSLAGEN ter staving
worden meegestuurd voor de gekozen wedstrijden in de categorieën KLEINE
HALVE-FOND EN SNELHEID.
IX. BETWISTINGEN
Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voorlopige
rangschikkingen moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB –
Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE binnen een termijn van 8 werkdagen na de publicatie 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

V. REGLEMENTERING
1. Rappel van
a) artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.
De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89 van het
nationaal 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.
b) Artikel 91 laatste § van het Nationaal Sportreglement
Enkel uitslagen van wedstrijden of dubbelingen waarop inleg voorkomt, die door
minimum één liefhebber werd gezet, kunnen dienen tot staving van ingediende
palmaressen voor kampioenschappen.
2. Overschijvingen
Artikel 112 van het Nationaal Sportreglement is van toepassing op alle kampioenschappen.
3. Het Nationaal Sportreglement is integraal van toepassing.

Alle gevallen die niet voorzien worden in dit reglement en interpretatieproblemen vallen onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR.
XI. BEREKENING
Het berekenen van de coëfficiënt zal gebeuren tot 4 cijfers na 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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36E OLYMPIADE POZNAN - POLEN 25-26-27 JANUARI 2019

SPORTCATEGORIE
*op twee jaar
AFSTANDEN
A
B
C
D

E

van 100 tot 400 km
van 300 tot 600 km
boven 500 km
ALLROUND
van 100 tot 400 km
van 300 tot 600 km
boven 500 km
MARATHON> 700 KM

Aantal
wedvluchten
10
8
6
11 prijzen
3 tot 5
2 tot 6
1 tot 3
4 prijzen

Deelnemende
duiven
250
250
150

Min. aantal liefhebbers

Minimun aantal km

Prijzen

20
20
20

250
250
150
250

20
20
20
20

1.500
2.800
3.300
3.500

1/5
1/5
1/5
1/5

-

1/5
1/5
3 duiven
1/5
3 duiven
1/5
3 duiven

*Periode van één jaar (jaar voor de Olympiade)
F
G
H

boven 100 km
(jonge) voorgaand jaar
boven 100 km
(jaarling) als jaarling
boven 300 km

3

250

20

300

5

250

20

500

6

250

20

1800

Voor de afstanden tot het hok kan de 5% regel worden toegepast.
De 5% regel kan niet worden toegepast op het minimum aantal km.
• Formules berekening coëfficient :
Categorieën A, B, C, D, F, G & H =
behaalde prijs x 1.000
Aantal deelnemende duiven (max. 5000)
Opmerking : de duif die het minste aantal punten heeft behaald, is eerste in het
algemeen klassement. Het coëfficiënt wordt berekend tot op 3 cijfers na de
komma.

behaalde prijs x 1.000
Aantal deelnemende duiven (zonder limiet)
Opmerking : de duif die het minste aantal punten heeft behaald, is eerste
in het algemeen klassement. Het coëfficiënt wordt berekend tot op 3 cijfers
na de komma.
Categorie E =

• Deelname :
Iedere aangesloten federatie kan deelnemen met maximum 24 duiven (12
duiven vrij te kiezen tussen de categorieën A, B, C, D en vrije keuze van
geslacht). Deelname in de categorieën E, F, G en H met maximum 3 duiven.

STANDAARDCATEGORIE
In de Standaardcategorie zal België met 16 duiven worden
vertegenwoordigd.
DUIVERS (5)
Wedvluchten met een minimum afstand van 100 km; prijzen per vijftal en
een minimum deelname van 150 duiven en 20 deelnemende liefhebbers.
totaal 2.500 km over de twee seizoenen (2017 en 2018 samen)
waarvan meer dan 750 km in 2018.
DUIVINNEN (5)
Wedvluchten met een minimum afstand van 100 km; prijzen per vijftal en
een minimum deelname van 150 duiven en 20 deelnemende liefhebbers.
totaal 2.000 km over de twee seizoenen (2017 en 2018 samen) waarvan
meer dan 600 km in 2018.

JONGE DUIVERS (3) & JONGE DUIVINNEN (3)
3 wedvluchten met een totaal van minimum 300 km, prijzen per vijftal, in
het seizoen 2018 en een minimum deelname van 250 duiven en 20 deelnemende liefhebbers.
Het nazicht van de uitslagen gebeurt door de Bond die de Olympiade
organiseert.
De datum van de finalekeuring zal later worden medegedeeld.
Om aan de finalekeuring te mogen deelnemen moeten de betrokken
duiven minstens eenmaal op een BCK-keuring zijn aangeboden en daar
moeten ze minimum 91 punten op de keuringskaart hebben gekregen.

VOOR BEIDE CATEGORIEEN DIENEN DE DUIVEN
VERPLICHT TE WORDEN TENTOONGESTELD OP DE OLYMPIADE IN POZNAN / POLEN !!!
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PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2018 OOST-VLAANDEREN
PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2018
EN KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB
1. ASDUIF SNELHEID – oude & jaarlingen. - 12 prijzen
Klassement per duif.
6 prijzen gewonnen tussen 31/3 en 31/8/18 op vluchten vanaf Quiévrain tot Parijs.
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking
genomen worden.
Enkel de duiven met 6 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.
2. ASDUIF HALVE-FOND – oude & jaarlingen. - 12 prijzen
Klassement per duif.
5 prijzen gewonnen tussen 1/5 en 31/8/18 op vluchten met lossing verder dan Parijs tot
Tulle - Limoges. (Tulle - Limoges dus NIET inbegrepen).
Enkel de duiven met 5 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.
3. ASDUIF FOND – oude & jaarlingen
- 12 prijzen
Klassement per duif.
3 prijzen op de nationale en internationale vluchten vanaf Tulle - Limoges
(Tulle – Limoges dus WEL inbegrepen).
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.
Enkel de duiven met 3 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.
4. ASDUIF SNELHEID – jonge duiven. - 12 prijzen
Klassement per duif.
6 prijzen gewonnen tussen 19/5 en 31/8/18 op vluchten vanaf
Quiévrain / Moeskroen tot Parijs.
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking
genomen worden.
Enkel de duiven met 6 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.
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12. FONDKAMPIOENSCHAP – jonge duiven - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven jonge duif op de vluchten Bourges
04/8/18, Châteauroux 11/8/18, Argenton 25/8/18 en Châteauroux 8/9/18
(dus maximum 8 punten).
Voor dit kampioenschap wordt enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen in aanmerking genomen.
Enkel de prestaties met 4 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen
gerangschikt worden.
-- PROVINCIAAL KAMPIOEN 2018. - 3 prijzen
De liefhebber die zich het best rangschikt binnen de eerste vijf gerangschikte van
de 12 hiervoor vermelde kampioenschappen. Bij gelijkheid van prijzen komen de
behaalde plaatsen in aanmerking. (er is een 1e, 2e en 3e Algemeen Provinciaal
Kampioen voorzien).

-- GROTE FONDPRIJS. - 3 prijzen

Klassement per duif.
2 prijzen op twee internationale vluchten.
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen,
minimum prijs per 10-tal.

-- GROTE VITESSEPRIJS. - 3 prijzen

Klassement per duif.
Zullen toegekend worden aan de eigenaars van de duiven die vanaf 31/3/18 tot en
met 31/8/18 op vluchten onder-Parijs en vanaf Quiévrain, met een minimum deelname
van 80 duiven, 8 prijzen per 10-tal winnen.
Bij gelijkheid van prijzen telt het coëfficiënt.
Per weekend kan slechts één vlucht in aanmerking genomen worden.

-- KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB
snelheid – halve-fond en fond – “all round” duif.

5. ASDUIF HALVE-FOND – jonge duiven. - 12 prijzen
Klassement per duif.
4 prijzen gewonnen tussen 9/6 en 31/8/18 op vluchten met lossing verder dan Parijs
tot Châteauroux (Châteauroux dus NIET inbegrepen).
Enkel de duiven met 4 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

Voor nadere inlichtingen en gegevens in verband met deze kampioenschappen van
de Oost-Vlaamse Jeugdclub, verwijzen wij naar het tijdschrift “Bouwstenen voor de
Toekomst”.

6. ASDUIF FOND – jonge duiven - 12 prijzen
Klassement per duif.
3 prijzen gewonnen op de vluchten Bourges 04/8/18, Châteauroux 11/8/18,
Argenton 25/8/18 en Châteauroux 8/9/18.
Voor dit kampioenschap wordt enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen in aanmerking genomen.
Enkel de duiven met 3 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.

-- Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit van de KBDBlidkaart 2018 – Provinciale Entiteit Oost-Vlaanderen.

7. SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP – oude & jaarlingen. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 5 vluchten vanaf Quiévrain tot
Parijs, dit tussen 31/3 en 31/8/18.
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking
genomen worden.
Enkel de prestaties met 5 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen
gerangschikt worden.
8. HALVE-FOND KAMPIOENSCHAP – oude & jaarlingen. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 5 vluchten met lossing verder
dan Parijs tot Tulle - Limoges. (Tulle - Limoges dus NIET inbegrepen), dit tussen
1/5 en 31/8/18.
Per weekend kan slechts één vlucht in aanmerking genomen worden.
Enkel de prestaties met 5 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen
gerangschikt worden.
9. FONDKAMPIOENSCHAP – oude & jaarlingen
- 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 3 vluchten op de nationale en
internationale vluchten vanaf Tulle - Limoges (Tulle - Limoges dus WEL inbegrepen).
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.
Enkel de prestaties met 3 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen
gerangschikt worden.
10. SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP – jonge duiven. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 5 vluchten vanaf Quiévrain /
Moeskroen tot Parijs, dit tussen 19/5 en 31/8/18.
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking
genomen worden.
Enkel de prestaties met 5 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen
gerangschikt worden.
11. HALVE-FONDKAMPIOENSCHAP – jonge duiven. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 4 vluchten met lossing verder dan Parijs tot Châteauroux (Châteauroux dus NIET inbegrepen), dit tussen 9/6
en 31/8/18.
Per weekend kan slechts één vlucht in aanmerking genomen worden.
Enkel de prestaties met 4 geldige punten met 1e en 2e afgegeven duif zullen kunnen
gerangschikt worden.

ALGEMENE REGLEMENTERING – voornaamste punten.

-- De prijzen moeten behaald zijn, minstens per viertal (zonder breuken) op wedvluchten
ingericht door verenigingen erkend door de KBDB op voorwaarde van een minimum
deelname van 80 duiven en minstens 10 deelnemende liefhebbers per wedvlucht
(uitgezonderd voor grote fondprijs en grote vitesseprijs)
De duiven moeten ingekorfd zijn in een Oost-Vlaamse vereniging.
Uitslagen van provinciegrens overlappende verbonden worden eveneens in
aanmerking genomen, indien de duiven in een Oost-Vlaamse vereniging werden
ingekorfd.
Dubbel gewonnen prijzen op dezelfde dag komen maar éénmaal in aanmerking;
wel kan men de beste rangschikking nemen.
-- Bij de asduiven zal elke liefhebber slechts met één duif kunnen gerangschikt worden
met een gratis prijs per verschillend kampioenschap.
Bij de kampioenschappen met 1e en 2e afgegeven duif zal elke liefhebber per
categorie slechts eenmaal kunnen gerangschikt worden.
-- De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren EN VAN DE
BETREFFENDE UITSLAGEN is 28 september 2018 (poststempel telt !!!) (desgevallend
snelheid opgeven).
De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen opgestuurd worden aan de KBDB
Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle (poststempel telt !!!)
onder voorbehoud zal het ook mogelijk zijn om de formulieren te laten controleren op
de zitdag van 17/9/2018 en 24/9/2018.
INDIEN DE UITSLAGEN NIET IN ONS BEZIT ZIJN OP 28 SEPTEMBER 2018 ZAL DE
INZENDING NIET WEERHOUDEN WORDEN !
Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen
meer aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, enz…
wordt opgegeven).
HET COMITÉ OOST-VLAANDEREN
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PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2018 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.

Bij gelijkheid van vermeldingen zullen de klassementsplaatsen in de verschillende kampioenschappen bij elkaar geteld worden. Het laagste totaal zal dan
winnen. Bij gelijkheid van totaal zal de coëfficiënt bepalend zijn.

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 Trélou in de periode van 17 maart tot en met 9 september. Punten kunnen enkel
behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2016 of ouder.

14. Asduif Snelheid oude duiven (3 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten tot maximum de afstand Trélou, gedurende de periode 17 maart tot
en met 9 september. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen
worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2016 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.

2. Snelheid jaarduiven (12 geklasseerden)
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten
(uitslag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden tot en
met Trélou in de periode van 17 maart tot en met 9 september. Punten kunnen
enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2017.
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 Trélou in de periode van 19
mei tot en met 9 september.
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/Fay-aux-Loges in de periode 5 mei tot en met 1 september.
Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het
jaartal 2016 of ouder.
5. Kleine 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 vanaf
Sourdun tot en met Gien/Fay-aux-Loges in de periode 5 mei tot en met 1
september. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een
ring van het jaartal 2017.
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 samen) voor afstanden verder dan Gien/
Fay-aux-Loges tot en met Guéret in de periode 19 mei tot en met 8 september.
Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het
jaartal 2016 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/Fay-aux-Loges tot en met Guéret in de periode 19 mei tot en met 8
september. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een
ring van het jaartal 2017.
8. Halve fond jonge duiven (10 geklasseerden)
4 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten
(uitslag jonge duiven) voor afstanden vanaf Sourdun tot en met Gien/Fayaux-Loges in de periode 30 juni tot en met 1 september.
9. Fondkampioenschap oude duiven (10geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit de wedstrijden (uitslag oude duiven,
oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Tulle/Limoges tot en met
Libourne in de periode 2 juni t.e.m. 11 augustus. Punten kunnen enkel behaald
worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2016 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/Limoges in de
periode 2 juni t.e.m. 11 augustus. Punten kunnen alleen behaald worden door
duiven drager van een ring van het jaartal 2017.
11. Fondkampioenschap jonge duiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit volgende wedstrijden:
Bourges 4/8, Châteauroux 11/08, Argenton 25/8, Châteauroux 8/09 (uitslag
jonge duiven).
12. Zware Fondkampioenschap oude duiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit wedstrijden vanaf de afstand Agen.
Punten kunnen enkel behaald worden met duiven drager van een ring van het
jaartal 2016 of ouder.
13. Algemeen kampioen (10 geklasseerden)
Er worden 10 liefhebbers geklasseerd. Er is een trofee voorzien voor de eerste
drie geklasseerden, een medaille voor de anderen.
De liefhebber met het grootst aantal vermeldingen in de 12 voornoemde kampioenschappen is algemeen kampioen.

15. Asduif Snelheid jaarduiven (3 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten tot maximum de afstand Trélou, gedurende de periode 17 maart tot en
met 9 september. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen
worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2017.
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 maximum de afstand Trélou, gedurende de periode 19 mei tot en met 9
september. 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/Fay-aux-Loges, gedurende
de periode van 5 mei tot en met 1 september . Minimum 4 uitslagen indienen
om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2016 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/Fay-aux-Loges, gedurende
de periode van 5 mei tot en met 1 september. Minimum 4 uitslagen indienen om
geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2017.
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/Fay-aux-Loges tot en met Guéret, gedurende de periode van 19 mei tot en met 8 september. Minimum 4 uitslagen
indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2016 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/Fay-aux-Loges tot en met Guéret, gedurende de periode van 19 mei tot en met 8 september. Minimum 4 uitslagen
indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2017.
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/Fay-aux-Loges, gedurende de
periode van 30 juni tot en met 1 september. 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/Limoges tot en met Libourne in de periode 2 juni
t.e.m. 11 augustus. Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen
worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2016 of ouder. Trofee voor de eerst
geklasseerde, medaille voor de anderen.
23. Asduif Fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, en dit op wedvluchten vanaf de afstand Tulle/Limoges in de periode 2 juni t.e.m. 11 augustus.
Minimum 2 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Duiven drager van een
ring van het jaartal 2017.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
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24. Asduif Fond jonge duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, voor de 3 gekozen
wedvluchten en dit te kiezen uit volgende wedstrijden Bourges 4/8, Châteauroux 11/08, Argenton 25/8, Châteauroux 8/09 (uitslag jonge duiven).
Minimum 3 uitslagen indienen 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. Punten kunnen enkel behaald worden
met duiven drager van een ring van het jaartal 2016 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen
26. Jeugd (10 geklasseerden)
Uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar ( referentiedatum 01/04/2018 – 12 j en nog geen 26 j op 1-4-18 ) 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 17 maart 2018 tot en met het weekend van de
laatste nationale wedvlucht.
Slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van
50 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht zal in aanmerking worden genomen. Prijs per 4-tal. (100 duiven in wedstrijd = 25 prijzen).
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 coëfficiënt de voorrang in de rangschikking. Dit coëfficiënt 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 2018 bezitten en waarvan het hok gelegen is in
de provincie Limburg. Uitslagen kunnen maar in aanmerking komen vanaf
het tijdstip waarop het lid is aangesloten in 2018.
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 voorkomen op één en dezelfde
uitslag. Men kan zowel de hoofdwedstrijd, alsook eventuele 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 prijzen in natura.
Voor personen die zich voor meerdere kampioenschappen weten te klasseren,
zullen de prijzen samengevoegd worden tot één prijs, tenzij de winnaar uitdrukkelijk verzoekt om elke prijs apart te ontvangen. Voor de asduifcompetitie
en het kampioenschap Jeugd 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 verzoek 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 8/9 zonaal, 1ste get. 1234,56 m/min, 2de
get. 1234,78 m/min)
Het opgaveformulier dient UITERLIJK 28 SEPTEMBER 2018 toe te komen op
volgend adres : KBDB, 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 afgeven, worden niet direct nagezien. Voor zendingen per post wordt poststempel 27.09.18 als uiterste datum
aanvaard.
De prijs dient persoonlijk te worden afgehaald tijdens de provinciale 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 28.09.2018 niet
worden vervangen door een gecorrigeerde versie.
Na bekendmaking van de voorlopige uitslag op de website van de KBDB
(www.kbdb.be), 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 24 april 2018 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 opgave 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 ingediend. (Opgelet voor de liefhebbers die inkorven in een Limburgse
vereniging die een ander programma speelt dan 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 aanmerking
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 kalender Trélou geprogrammeerd heeft, kan voor
de Brabantse kalender de daarmee overeenstemmende 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 24 april 2018 te kennen te geven indien hij de vluchten van een ander programma dan het Limburgs wenst in aanmerking te nemen
voor de provinciale 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, bijvoorbeeld 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 lossingsplaats blijft de wedstrijd gelden voor
zijn oorspronkelijke categorie voor zover een snelheidsvlucht wordt vervangen
door een snelheidsvlucht, een halve fondvlucht door een halve fondvlucht en
een fondvlucht door een fondvlucht uit het officieel programma. We zullen de
desbetreffende data vermelden op de website van de KBDB.
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PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2018 VLAAMS-BRABANT

I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN
Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP
De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen in de verschillende
categorieën met 1+2 behaald en het minst aantal punten indien een gelijk
aantal vermeldingen. Enkel de palmaressen met een volledige vermelding
kunnen in aanmerking komen (de punten verdeling is als volgt: 1e plaats =
1 punt, 2e plaats = 2 punten, ….)
Het kampioenschap GROTE FOND OUDE DUIVEN
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 4-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende nationale
wedvluchten : AGEN, PAU, BARCELONA, ST.VINCENT, MARSEILLE, NARBONNE en PERPIGNAN
Het kampioenschap FOND OUDE DUIVEN
zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 4-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende wedvluchten :
LIMOGES I, VALENCE, CAHORS, BRIVE, MONTELIMAR,LIMOGES II, JARNAC, LIBOURNE EN TULLE, ANGOULEME.
Het kampioenschap GROTE FOND & FOND JAARSE DUIVEN
zal betwist worden met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement
per 4-tal en dit op 3 wedvluchten: LIMOGES I, VALENCE, CAHORS, BRIVE,
AGEN, MONTELIMAR,LIMOGES II, JARNAC, ST VINCENT, LIBOURNE,
MARSEILLE, NARBONNE, TULLE, ANGOULEME en PERPIGNAN.
Voor HET KAMPIOENSCHAP en ASDUIFKAMPIOENSCHAP FOND EN
GROTE FOND kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE &
ZONALE, DE PROVINCIALE OF DE UITSLAG BRABANTSE UNIE. Er mag
echter maar één uitslag gebruikt worden per wedstrijd.
Het kampioenschap GROTE HALVE FOND
zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement per 4-tal, op alle wedvluchten vanaf 400,01 TOT LIMOGES (niet inbegrepen).
Dit kampioenschap wordt betwist in 2 aparte categorieën zowel oude als
jaarse duiven (geen gedubbelde jaarlingen), over 5 wedvluchten gedurende de periode van 12 mei tot en met 11 augustus 2018. Er zal slechts één
enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een
minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
Voor HET KAMPIOENSCHAP GROTE HALVE FOND, kan de liefhebber
vrij kiezen tussen UITSLAGEN BEHAALD, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN
VLAAMS- BRABANT en voor zover ze erkend zijn door het provinciaal
comité. Er mag echter maar één uitslag gebruikt worden per wedstrijd.
Het kampioenschap GROTE HALVE FOND jonge duiven
zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement
per 4-tal, op alle wedvluchten verder dan MONTARGIS. Dit kampioenschap
geldt enkel JONGE duiven over 4 wedvluchten gedurende de periode van
14 juli tot en met 08 september 2018. Er zal slechts één enkele wedvlucht
per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname
van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND
zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement
per 3-tal, op de wedvluchten vanaf 250,01 km tot 400 km. Dit kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën zowel oude & jaarse als jonge
duiven over 6 wedvluchten gedurende de periode van 5 mei tot en met 01
september 2018, met uitzondering van het weekend van Bourges II
nationaal. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10
liefhebbers per wedvlucht.
Het kampioenschap GROTE SNELHEID
zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement
per 3-tal, op de wedvluchten Noyon & Soissons & Nanteuil & Laon. Dit
kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën zowel oude & jaarse
als jonge duiven over 6 wedvluchten gedurende de periode van 30 maart
tot en met 26 augustus 2018. Er zal slechts één enkele wedvlucht per
weekend in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten gehouden
tijdens de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een
minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.
Het kampioenschap KLEINE SNELHEID
Zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement
per 3-tal, op de wedvluchten Fleurus, Quievrain & Momignies.

Dit kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën zowel oude &
jaarse als jonge duiven over 6 wedvluchten gedurende de periode van 10
maart tot en met 26 augustus 2018. Er zal slechts één enkele wedvlucht per
weekend in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten gehouden
tijdens de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een
minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.
II. KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF
1. Het kampioenschap AS-DUIF zal rekening houdend met het ringnummer,
worden betwist in alle categorieën
2. Drie prijzen per categorie + eervolle vermelding : Oude & Jaarse & Jonge.
✓ 1° KLEINE SNELHEID, de 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement
per 3, op de wedvluchten Fleurus, Quievrain & Momignies met een minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap wordt betwist met oude & jaarse en jonge duiven, gedurende de
periode van 10 maart tot en met 26 augustus 2018.
✓ 2° GROTE SNELHEID, de 7 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement
per 3, op de wedvluchten Noyon & Soissons & Nanteuil & Laon . met een
deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap wordt betwist met oude & jaarse en jonge duiven gedurende de
periode van 30 maart tot en met 26 augustus 2018.
✓ 3° KLEINE HALVE FOND, de 5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 3, op de wedvluchten vanaf 250,01km tot 400km met een
deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal worden betwist met oude & jaarse en jonge duiven, gedurende
de periode van 5 mei tot en met 01 september 2017.
✓ 4° GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN, de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 4, op alle wedvluchten vanaf 400,01km TOT
LIMOGES (niet inbegrepen) met een deelname van 100 duiven en 10 deelnemende liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden
betwist met JONGE duiven gedurende de periode van 14 juli tot en met
08 september 2017.
✓ 5° GROTE HALVE FOND OUDE/JAARSE DUIVEN, de 4 beste uitslagen
met dezelfde duif, klassement per 4, op alle wedvluchten verder dan MONTARGIS tot LIMOGES (niet inbegrepen) met een deelname van 100 duiven
en 10 deelnemende liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal
enkel worden betwist met oude & jaarse duiven gedurende de periode van
12 mei tot en met 08 september 2018.
✓ 6° FOND OUDE DUIVEN de 3 beste uitslagen met dezelfde oude duif
klassement per 4, op de wedvluchten uit LIMOGES I, VALENCE, CAHORS,
BRIVE, MONTELIMAR, LIMOGES II, JARNAC, LIBOURNE EN TULLE,
ANGOULEME.
✓ 7° GROTE FOND & FOND JAARSE DUIVEN de 3 beste uitslagen
met dezelfde duif klassement per 4, op de wedvluchten uit LIMOGES I,
VALENCE, CAHORS, BRIVE, AGEN, MONTELIMAR,LIMOGES II, JARNAC,
ST VINCENT, LIBOURNE, MARSEILLE, NARBONNE, TULLE, ANGOULEME
en PERPIGNAN.
✓ 8° GROTE FOND OUDE DUIVEN, de 2 beste uitslagen, met dezelfde
oude duif, klassement per 4, op de internationale wedvluchten uit AGEN,
PAU, BARCELONA, ST.VINCENT, MARSEILLE, NARBONNE en PERPIGNAN
✓ 9° ALL-ROUND ASDUIF, 3 laureaten per categorie (oude/jaarse/jonge),
de 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 4-tal, waarvan er 3
dienen behaald te worden op de kleine/grote snelheid en/of KHF en 3 op
de KHF en/of de GHF en/of Fond
III ALGEMENE BESCHIKKINGEN
De deelname aan de provinciale kampioenschappen is voorbehouden aan
alle liefhebbers uit Vlaams Brabant die houder zijn van de KBDB- lidkaart
2018 en waarvan het hok gevestigd is in Vlaams-Brabant.
De wedvluchten waarvan de lossing wegens de weersomstandigheden
werden verdaagd blijven geldig.
Voor de kleine, grote snelheid en de kleine halve fond komen enkel de
uitslagen in aanmerking, waarvan de duiven in hun eigen categorie vliegen
en die volgens de richtlijnen van Vlaams Brabant gelost worden.
Indien geen afzonderlijke wedstrijden (oude & jaarse) ingericht worden,
worden de resultaten van de gemengde prijskampen eveneens aanvaard
voor de kampioenschappen met de oude duiven (niet voor jaarlingen).
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De rangschikking wordt opgesteld op basis van de som van de coëfficiënten
(behaalde prijs maal honderd gedeeld door het aantal duiven). Bij gelijkheid
worden betreffende duiven gerangschikt tot op 4 cijfers na de komma.
De uitslagen van alle vermelde prijzen zullen voor nazicht worden opgevraagd voor de duiven die in de kampioenschappen worden gerangschikt.
Prijzen waarvoor geen uitslag wordt voorgelegd, vervallen.
De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen
WORDEN NIET in aanmerking genomen en alsook wedvluchten georganiseerd door organisaties die niet erkend zijn door de KBDB.
De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie
vermeld op zijn deelnemingsformulier.
IV REGLEMENTERING
Rappel van artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.
De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89
van het nationaal sportreglement van toepassing is en dat de tijdspanne
om een eventueel verkeerd gedrukte ring, die op de uitslag voorkomt, te
laten wijzigen, deze is die vermeld staat op de betrokken uitslag.
V TERMIJNEN
Inzending van de palmaressen ten Bondszetel van de KBDB –Gaasbeeksesteenweg 52 - 1500 Halle
Uiterste datum : 28 september 2018 (poststempel).
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, taxi-post, e-mail,
enz.
Alle palmaressen die ten Bondszetel na die datum toekomen zullen als
laattijdig worden beschouwd en dus niet in aanmerking worden genomen.

Maak je klaar voor de strijd.
• BCAA-capsules
• Snellere en betere spieropbouw
• Minder spierbeschadiging bij het vliegen
• Betere vliegresultaten
• Minder vermoeidheid
• Snellere recuperatie

VI VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN
De voorlopige rangschikking zal verschijnen op KBDB-website.
Per reeks worden er 5 laureaten geklasseerd.
De 3 titels van de algemene kampioenschappen zal pas gepubliceerd
worden na de vermelde reclamatietijd.
Per reeks worden er 3 asduiven geklasseerd, slechts 1 per liefhebber. De
laureaten ontvangen een medaille, de overige zijn eervolle vermeldingen.
VII BETWISTINGEN
De betwistingen, klachten en vragen van informatie betreffende de
voorlopige rangschikkingen moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52 - 1500 Halle vóór de
gepubliceerde klachtendatum.
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, taxi-post, e-mail.
Alle documenten die ten Bondszetel KBDB Vlaams Brabant toekomen na
de gestelde limiet zullen niet in aanmerking worden genomen.
IIX GESCHILLEN
Alle gevallen die niet voorzien worden door dit reglement en de kwesties
van interpretatie vallen onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid
van de HET PROVINCIAAL COMITE VAN VLAAMS-BRABANT.
IX PROVINCIALE KAMPIOENENDAG
Alle geklasseerde liefhebbers dienen verplicht aanwezig te zijn op de
prijsuitreiking van de afdeling om recht te hebben op hun trofee.
Liefhebbers die zich meermaals klasseren ontvangen een trofee voor de
gezamenlijke waarde.

NIEUW!

150 caps

Toe te dienen voor en na de vlucht.

Verkrijgbaar vanaf eind april.
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PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2018 ANTWERPEN

ANTWERPEN PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2018
Reeksen:
Snelheid oude duiven (15 geklasseerden)
Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten uit Quiévrain,
Momignies, Soissons en Noyon in aanmerking verspeeld in de periode van 17
maart tot en met 29 juli.
7 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in
aanmerking.
Kleine halve fond oude duiven (10 geklasseerden)
Komen in aanmerking, alle wedvluchten van Ecouen tot en met
Fay-aux-Loges (Orleans).
in de periode van 5 mei tot en met 1 september.
6 wedvluchten met 1e en 2 getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in
aanmerking.

Deelnemingsvoorwaarden provinciale kampioenschappen.
-- De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, aangesloten bij de KBDB,
welke een lidkaart 2018 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de provincie
Antwerpen.
-- Enkel de uitslagen die werden behaald in éénzelfde inkorflokaal en/of verbond
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.
-- Onvolledige(minder punten dan vooropgesteld) formulieren komen in aanmerking indien er onvoldoende geklasseerde zijn met het maximum aantal
punten.

Fond oude duiven (8 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle nationale fond wedvluchten in de periode van 2 juni
(Limoges) tot en met 4 augustus (Angouleme).
3 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen)

-- 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, komen
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.

Marathon kampioenschap (5 geklasseerden)
Alle marathonwedvluchten komen in aanmerking.
2 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).

Rangschikking
Deze geschiedt door coëfficiëntberekening tot 4 cijfers na de komma (optelling
der prijzen).

Snelheid jonge duiven (15 geklasseerden)
Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten met jonge duiven uit
Quiévrain, Momignies, Soissons en Noyon in aanmerking in de periode van 19
mei tot en met 2 september.
5 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

Hoe deelnemen ?
-- De liefhebbers dienen persoonlijk hun deelnemingsfiche in te vullen en op te
zenden. Zijzelf zijn verantwoordelijk. Deze fiches verschijnen in het Bondsblad
(Vlaamse afdelingen) en op de website KBDB.
-- Uiterste datum van inzending der deelnemingsfiches : 28 september 2018
(poststempel).
-- De winnaars ontvangen allen een trofee, dus geen geldprijzen. Aan liefhebbers
die zich meermaals klasseren wordt één trofee van gezamenlijke waarde
toegekend.

Grote halve fond oude duiven (10 geklasseerden)
Komen in aanmerking, alle wedvluchten vanaf Salbris tot Tulle (niet inbegrepen)
vanaf 12 mei tot en met 4 augustus.
5 wedvluchten met 1e en 2 e getekende (oude en/of jaarse) komen in aanmerking.

Kleine Halve fond jonge duiven (10 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle wedvluchten van Ecouen tot en met Fay-aux-Loges
(Orleans)
in de periode van 16 juni tot en met 1 september.
4 wedvluchten met de 1e en 2e getekende komen in aanmerking.
Grote Halve Fond jonge duiven (8 geklasseerden)
Dit kampioenschap wordt betwist met de 3 wedvluchten met 1e en 2e getekende, te kiezen uit alle nationale en/of provinciale wedvluchten vanaf 28 juli
(Vierzon) tot en met 8 september (Chateauroux).
Algemeen kampioenschap (3 geklasseerden)
De liefhebber met de meeste vermeldingen in de bovenvermelde 8 reeksen
wordt algemeen kampioen.
Bij gelijkheid, toepassing van coëfficiëntberekening (tot 4 cijfers na de komma)
Coëfficiëntberekening: Per kampioenschap wordt de behaalde plaats gedeeld
door het aantal geklasseerde, de optelling van deze coëfficiënten geeft ons de
Algemeen Kampioen PE Antwerpen. Er worden drie algemene kampioenen
gehuldigd.
KAMPIOENSCHAP 2018 ASDUIVEN : Enkel prijzen per 10-tal komen in aanmerking
Er wordt een asduifkampioenschap 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
7 uitslagen in de periode van 17/03/18 t.e.m. 29/07/18
2. Asduif kleine hafo oude/jaars duiven
6 uitslagen in de periode van 05/05/18 t.e.m. 01/09/18
3. Asduif grote hafo oude/jaarse duiven
5 uitslagen in de periode van 19/05/18 t.e.m. 11/08/18
4. Asduif fond oude/jaarse duiven
3 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
5. Asduif marathon
2 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
6. Asduif snelheid jonge duiven
5 uitslagen in de periode van 19/05/18 t.e.m. 02/09/18
7. Asduif kleine halve fond jonge duiven
3 uitslagen in de periode van 16/06/18 t.e.m. 01/09/18
8. Asduif grote halve fond jonge duiven
3 uitslagen in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

Belangrijk
Alle prijskampuitslagen dienen ter staving voorgelegd te worden binnen de
gevraagde termijn.
Provinciale Kampioenendag 2018
Deze heeft plaats op zaterdag 8 december 2018 in de zaal D’Artagnan van het
Aldhem Hotel te Grobbendonk.
KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN
Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2016. Liefhebbers die voordien ooit een
hoklijst 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 31.12.1988)
2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1989)
Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE
DUIVEN, ingericht tussen 13 mei en 3 september.
De 5 beste resultaten met de eerstgetekende komen in aanmerking.
Er is geen beperking qua deelnemende duiven, noch qua afstand:
alle weekendwedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking.
Hoe deelnemen ?
De deelnemingsformulieren worden op de website gepubliceerd.
Zij moeten uiterlijk vóór 28 september 2018 (poststempel) toekomen te Halle,
gestaafd met de uitslagen.
De deelnemingsformulieren moeten uiterlijk toekomen op
28 september 2018 !!!

De deelnemingsformulieren moeten uiterlijk toekomen op
28 september 2018 !!!

LCHO 2018 Donatie
Zoals het sinds 2014 gebruikelijk is, verbindt La Colombophilie
H.O. (www.lacolombophilieho.be) zich ook dit jaar tot het schenken van € 1.500 aan de organisatoren van de verkoop ten voordele
van Télévie, georganiseerd in Forville op zondag 25 februari 2018.
Deze gift gebeurde naar aanleiding van de jaarlijkse verkoop van
bonnen aangeboden door duivenliefhebbers en georganiseerd
door de LCHO-website ter ondersteuning van verschillende
goede doelen te beginnen in januari 2018.
LCHO
Carlier Fabrice

Laboratoire COLMAN

Rue de la Grande Louvière, 68-70 - B7100 La Louvière

Tel : 064/22.49.07

lab.colman@skynet.be



Dankzij onze producten, is het een succes.
Specialiteiten Colman verkrijgbaar in apotheek.
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www.laboratoire-colman.be
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miljonair
worden?
het kan elke
woensdag
en zaterdag

TOMBOLA PROVINCIALE DAG 2017
LIMBURG 21-1-2018
1

Tablet

2128

2

Microgolf

1332

3

Broodoven

1216

4

Hifi microketen

1609

5

Externe harde schijf 1T

2222

6

Roomijsmachine

2058

7

Vleesgrill

1163

8

DVD speler

2074

9

Mixer

2254

10

Wafelijzer

1136

11

MP3-speler

2009

12

GSM

1424

De winnaars dienen contact te nemen met de
provinciale secretaris, uiterlijk 20 april 2018.
GSM 0475 709842 of dubois.e@kbdb.be

30 of €60
per jonge duif

Bestel nu uw jonge duiven!

€

Descheemaecker Pigeon Center staat voor kwalitatieve jonge duiven die
ook in uw hok niet mogen ontbreken. Toppers om de prestaties van uw
hok naar een hoger niveau te brengen!
Door middel van een strenge selectie hebben we onze duivenpopulatie verder geoptimaliseerd
en ontwikkelden we bĳkomend een Vitesse hok. Hiervoor stellen wĳ duiven van verschillende
snelheidsliefhebbers ter beschikking. Daarmee komen we immers tegemoet aan de toegenomen
vraag naar duiven voor alle afstanden.
Voor de liefhebbers van de kleine en grote halve fond hebben we geïnvesteerd in Koopmanduiven. Voor de liefhebbers van de fond en grote fond zĳn er tal van duiven beschikbaar van de
Nederlandse kampioen Ko van Dommelen.
Garandeer de toekomst in uw hok en bestel nu uw jonge duiven aan
€30 (zonder volledige stamboom) of €60 (met volledige stamboom) per duif!

€30 zonder, of €60 met volledige
stamboom per jonge duif.
De verzendingskosten bedragen
€19 voor België per bestelling.
Totaal aantal gewenste jonge duiven:
Duivers

Duivinnen

met stamboom (€60)
zonder stamboom (€30)
Het geslacht kan bij zeer jonge duiven niet worden gewaarborgd.

LEVERING 2018:
april

mei

juni

Indien u de keuze aan ons overlaat,
duid dan aan op welke afstand u speelt:
vitesse (V)
halve fond (HF)
fond (F)

DUIVER

DUIVIN

DUIVER

V

Hok Vitesse (€60)

HF/F

De Scheemaecker

V/HF

Janssen gebr

HF/F

De Scheemaecker - marmer (€60)

V/HF

Leus

HF/F

Vandenabeele

V/HF

Marcelis

HF/F

Thone J.

V/HF

Geerinckx (Soontjens)

HF/F

Van Loon

V/HF

Tournier

F

Aarden J.

V/HF

Van Dyck

F

Aarden - met kuif (€60)

V/HF

Wuyts-Comines - wit

F

Bricoux

HF

Engels J. & J.

F

Buyck M - wit (€60)

HF

Grondelaers J.

F

Cattrysse

HF

Horemans

F

Delbar

HF

Houben J.

F

De Smet-Matthys

HF/F

Aelbrecht (De Rauw-Sablon)

F

Sion

HF/F

Huyskens-Van Riel

F

Sion - Isabel (€60)

HF/F

Koopman (€60)

F

Stichelbaut

HF/F

Meulemans K.

F

Vanbruaene

HF/F

Meulemans K. - choco (€60)

F

Van Wanroy

HF/F

Roosens

F

Ko Van Dommelen (€60)

DUIVIN

Naam en adres (in hoofdletters) ..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
Email ....................................................................................................................................................................... Tel. ...................................................................
Datum ........................................................................... Handtekening

Onder omslag zenden of mailen naar

DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER

Raymond Delbekestraat 165, 2980 Sint-Antonius-Zoersel, België,
Tel. +32 3 383 08 31 - info@pigeoncenter.be - www.pigeoncenter.be

BB

Na ontvangst van de bestelbon bekomt de klant binnen de 7 werkdagen een bevestiging van de bestelling (inschrijvingscertificaat)
met de richtlijnen i.v.m. de betaling. De klant heeft het recht zijn bestelling te annuleren zolang deze niet verzonden is.
Indien de betaling reeds is uitgevoerd, wordt het gestorte bedrag binnen de 10 werkdagen terugbetaald.

