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DOPING
Een dopingcontrole met negatief resultaat werd uitgevoerd bij 
volgende  liefhebbers : 
Christiaens Luc – Kouterstraat 36 – 8710 Ooigem
Claes P & M – Dom. Saviostraat 19 – 2400 Mol
De Stercke Etienne – Kapellestraat 12 – 9570 Sint-Maria-Lierde
Gevaert-Lannoo – Meulebroekstraat 5 – 9800 Meigem
Moens Dirk – Veldkantstraat 267 – 1850 Grimbergen
Platteeuw K & R  - Kwadestraat 53 – 8800 Rumbeke
Roox Henri – Bilzerbaan 101 – 3620 Veldwezelt
Saatdüzen Saban – Groenstraat 28 – 3890 Tessenderlo
Tournelle Davy – Grotebaan 12 – 3454  Rummen
Van Caneghem Guido – Plataan 53 – 9820 Merelbeke
Vandenheede F & J – Heulestraat 63 – 9750 Zingem
Vaneynde-Goovaerts –Rechtestraaat 25 – 2580 Putte
Vanwinkel Jef – Heuvelstraat 39 – 3390 Tielt-Winge
Verbeke André – Bokmolenstraat 27 – 9250 Waasmunster
Verschoot Joël – Blikstraat 2 – 8770 Ingelmunster
Vertriest Freddy – Haagstraat 22 – 9700 Bevere
Vlaeminck Hugo – G.Decremerstraat 42 – 9150 Rupelmonde
Van Laere Stijn Nazarethse Steenweg 52 – 9770 Kruishoutem
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Lijsten geschorsten 
en uitgeslotenen 2013

De hiernavolgende lijsten:
- Geschorsten ingevolge overtreding 

Dopingreglement
- Verbod tot het houden van reisduiven 

ingevolge een totale verkoping 
(art. 109 NSR)

- Geschorste liefhebbers ingevolge een 
beslissing van de KBDB-Kamers en de 
uitgesloten liefhebbers ingevolge een 
beslissing van de nationale algemene 
vergadering van de KBDB evenals de 
personen waarvoor het lidmaatschap in 
de schoot van de vzw werd geweigerd

werden op onze website gepubliceerd en 
kunnen aldaar geconsulteerd worden.
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013

Datum Wedvlucht
N = nationaal 
Z=  zonaal 
PE

Aantal 
deelnemende 
duiven

Prijs 1ste 
get.

Coëff .

14/6 PAU (oude) N

2 wedvluchten

GROTE
FOND

28/6 AGEN – Bordeaux (oude) N

05/7 BARCELONA (oude) N

12/7 ST.VINCENT (oude) N

19/7 MARSEILLE (oude) N

26/7 NARBONNE (oude) N

02/8 PERPIGNAN (oude) N

01/6 LIMOGES (oude) N-Z-PE*

3 wedvluchten

FOND
OUDE

08/6 MONTELIMAR (oude) N-Z-PE*

15/6 CAHORS (oude) N-Z -PE*

22/6 MONTAUBAN (oude) N-Z-PE*

29/6 ORANGE (oude) N-Z-PE*

06/7 LIBOURNE (oude) N-Z-PE*

13/7 BRIVE (oude) N-Z-PE*

20/7 SOUILLAC (oude) N-Z-PE*

03/8 TULLE (oude) N-Z-PE*

Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerst afgegeven duif, op 17 wedvluchten,klassement per 5-tal, hetzij :
 2 wedvluchten in de GROTE FOND (naar keuze uit de 7 internationale wedvluchten)
 3 wedvluchten in de FOND oude duiven (naar keuze uit de 9 nationale wedvluchten)
 2 wedvluchten voor JAARLINGEN FOND (naar keuze uit de 6 nationale wedvluchten)  
 2 wedvluchten in de GROTE HALVE FOND OUDE (naar keuze uit 10 nationale wedvluchten)
 2 wedvluchten in de GROTE HALVE FOND JAARLINGEN (idem)
 2 wedvluchten JONGE DUIVEN (naar  keuze uit 7 nationale wedvluchten)
 1 wedvlucht SNELHEID (naar keuze) oude of jaarlingen.
 1 wedvlucht KLEINE HALVE FOND  OUDE of JAARLINGEN -  (naar keuze)
 1 wedvlucht KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN (naar keuze)
 1 wedvlucht SNELHEID JONGE DUIVEN - (naar keuze)

ALGEMEEN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
Uiterste datum van inzending : 13 SEPTEMBER 2013. Postdatum telt

ALGEMENE BEPALINGEN
Voor de nationale vluchten in deze kampioenschappen komen de NATIONALE, de ZONALE  of de PE/
SPE uitslagen in aanmerking. De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen 
WORDEN NIET in aanmerking genomen voor kampioenschappen georganiseerd in de schoot van de 
KBDB (nationaal of PE/SPE).Voor alle kampioenschappen waarvan de deelnemingsafstanden elkaar 
zouden overlappen, kan eenzelfde resultaat slechts in aanmerking worden genomen voor EEN ENKEL 
KAMPIOENSCHAP. De keuze is bepaald voor alle kampioenschappen.
De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie vermeld op zijn deelne-
mingsformulier.  Verkeerde vermeldingen op dit deelnemingsformulier kunnen na indiening niet meer 
worden rechtgezet en de liefhebber zal gedeclasseerd worden.
Alleen VOLLEDIGE palmaressen zullen worden in aanmerking worden genomen.
Alleen GOEDGEKEURDE  vluchten komen in aanmerking .
Enkel de formulieren, kopieën of een identieke lay-out ervan die verschenen zijn op de KBDB-website 
of in het Bondsblad worden als geldig aanvaard voor inzending van de nationale kampioenschappen. 
De liefhebber is verplicht om zijn behaalde plaatsen in de uitslag op te geven – uitgezonderd voor  
NEVERS en GUERET (zie criteria nationaal kampioenschap jonge duiven).

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 sportregle-
ment 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.

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

TERMIJNEN
Inzending van de palmaressen EN UITSLAGEN (uitsluitend voor de kampioenschappen KLEINE HALVE 
FOND en SNELHEID) naar de Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Uiterste datum : 13 SEPTEMBER 2013 – postdatum telt.
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).

VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN
De voorlopige rangschikkingen  zullen verschijnen op de K.B.D.B.-website www.kbdb.be, begin oktober.
Alleen de  voorlopige uitslag zal integraal worden gepubliceerd.
De dag van de mededeling van de voorlopige rangschikking zal het overzicht waarbij, per kampioen-
schap, alle behaalde prijzen per geklasseerde worden vermeld, worden gepubliceerd.
OPSTUREN VAN DE UITSLAGEN TER STAVING
NATIONALE, ZONALE en PROVINCIALE/SPE uitslagen hoeven niet toegestuurd te worden.
Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE FOND en SNELHEID dienen de uitslagen samen met de 
deelnemingsfi ches te worden toegestuurd.

BETWISTINGEN
Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreff ende 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 limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxi-post, e-mail, enz. Alle documenten die 
ten Bondszetel toekomen nà deze limiet zullen niet in aanmerking worden genomen.

GESCHILLEN
Alle gevallen die niet voorzien worden in dit reglement en de problemen inzake interpretatie vallen 
onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR.
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013

28/6 AGEN - Bordeaux (jaarlingen) N-Z-PE*

2 wedvluchten

FOND
JAARLINGEN

06/7 LIBOURNE(jaarlingen) N-Z-PE*

13/7 BRIVE (jaarlingen) N-Z-PE*

20/7 SOUILLAC (jaarlingen) N-Z-PE*

26/7 NARBONNE (jaarlingen) N-Z-PE*

03/8 TULLE (jaarlingen) N-Z-PE*

25/5 BOURGES (oude) N-Z-PE*

2 wedvluchten

GROTE
HALVE-FOND
OUDE

(ring 2011 of ouder)

01/6 CHATEAUROUX (oude) N-Z-PE*

08/6 POITIERS (oude) N-Z-PE*

15/6 MONTLUCON (oude) N-Z-PE*

22/6 GUERET (oude) N-Z-PE*

29/6 ARGENTON (oude) N-Z-PE*

06/7 LA SOUTERRAINE (oude) N-Z-PE*

27/7 BOURGES (oude) N-Z-PE*

03/8 CHATEAUROUX (oude N-Z-PE*

10/8 ARGENTON (oude) N-Z-PE*

25/5 BOURGES (jaarlingen) N-Z-PE*

2 wedvluchten

GROTE
HALVE-FOND
JAARLINGEN

01/6 CHATEAUROUX ( jaarlingen) N-Z-PE*

08/6 POITIERS (jaarlingen) N-Z-PE*

15/6 MONTLUCON (jaarlingen) N-Z-PE*

22/6 GUERET (jaarlingen) N-Z-PE*

29/6 ARGENTON (jaarlingen) N-Z-PE*

06/7 LA SOUTERRAINE (jaarlingen) N-Z-PE*

27/7 BOURGES (jaarlingen) N-Z-PE*

03/8 CHATEAUROUX (jaarlingen) N-Z-PE*

10/8 ARGENTON (jaarlingen)) N-Z-PE*

27/7 BOURGES (jonge duiven) N-Z/PE*

2 wedvluchten

JONGE DUIVEN

03/8 CHATEAUROUX (jonge duiven) N-Z-PE*

10/8 ARGENTON (jonge duiven) N-Z-PE*

17/8 ISSOUDUN (jonge duiven) N-Z-PE*

24/8 LA SOUTERRAINE (jonge duiven) N-Z-PE*

31/8 NEVERS (jonge duiven) N-Z-PE*

07/9 GUERET (jonge duiven) N-Z-PE*

Naar 
keuze

SNELHEID
Oude of jaarse

Naar
keuze

KLEINE ½ FOND
Oude of jaarse

Naar
keuze

KLEINE ½ FOND
Jonge duiven

Naar
keuze

SNELHEID
Jonge duiven

*aanduiden wat past.
Begin en einddatum : zie respectievelijke kampioenschappen.
Alleen VOLLEDIGE palmaressen zullen worden in aanmerking genomen.

Naam en voornaam :  

Adres :  

Postcode :                                       Woonplaats                                                                                                                        Tel. : 

Lidnummer :                                                                             Datum en handtekening : 
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Europees gekeurd met CE label 
Folie 50 cm breed  -  130 Watt l/m 

Demster Bodemverwarming & Verwarmingsfolie 

Verwarmingsplaten 4 modellen  

1600  
watt 

1600 
watt

BIWBIW  

3 jaar 
waarborg 

Spoutniks om snel en zeker electronisch te constateren. 
 ZYCLON POWER Sneller 

kan 
NIET 

 
Ringen, manden, baden, nest-
bakken, eet– en drinkbakken, 

roosters enz. 

 

 
 

 NIEUW 
Kweekboxen 
“SAVAR” 
2 koppels 

In Aluminium 
Met eet– en 
Drinkpotjes. 

Houten roosters 

ALLES voor de MODERNE 
 DUIVENSPORT 

Industrielaan, 32 - 8810 LICHTERVELDE 
Tel. 051/72.21.11 - Fax 051/72.53.94 

Info@demster.be 
www.demster.be 

 

Duivenhokken en 
Volieren in  

Aluminium en  
Galvanisé in alle 
maten en prijzen 

 

Met GRATIS 2de FILTER 
5 jaar WAARBORG 

VERGEET  niet onze  VERKOOPSDAGEN 
28 en 29 september - 5 en 6 oktober. 

SPECIALE KORTINGEN 
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Inzending van de palmaressen : naar de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE
Uiterste datum :   13 september 2013 postdatum telt.

Het nationaal kampioenschap GROTE FOND zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal, op 3 wedvluchten naar keuze uit de volgende 
nationale wedvluchten : 
PAU van 14/6, BORDEAUX (oude) van 28/6,  BARCELONA van 5/7, ST.VINCENT van 12/7, MARSEILLE van 19/7, NARBONNE (oude) van 26/7 en PERPIGNAN (oude) van 02/8/2013.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

Datum Wedvlucht
N = nationaal Aantal 

duiven
Prijs 1ste 
get.

Prijs 2de 
get.

Coëff .
GROTE FOND

14/6 PAU N

28/6 AGEN – Bordeaux N

05/7 BARCELONA N

12/7 ST.VINCENT N

19/7 MARSEILLE N

26/7 NARBONNE N

02/8 PERPIGNAN N

Naam en voornaam :   
Adres :   
Postcode :                                        Woonplaats                                                                                                                         Tel. :  
Lidnummer :                                                                              Datum en handtekening :   

Het nationaal kampioenschap voor JONGE DUIVEN op nationale wedvluchten, zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), klassement per 5-tal, 
op 4 wedvluchten naar keuze uit volgende nationale wedvluchten : Bourges van 27/7, Châteauroux van 3/8, Argenton van 10/8, Issoudun van 17/8, La Souterraine van 24/8, 
Nevers van 31/8 en Guéret van 07/9/2013. 

Voor de nationale wedvluchten uit GUERET en NEVERS dient de liefhebber zijn minuutsnelheid te vermelden.  
De KBDB zal dan de behaalde punten op de nationale of zonale uitslag vergelijken, en de meest gunstige klassering in aanmerking nemen.  
DIT GELDT ENKEL VOOR GUERET en NEVERS.

Datum Wedvlucht
N = nationaal 
Z=  zonaal 
PE

Aantal 
duiven

Prijs 1ste 
get.

Prijs 2de 
get.

Coëff .
JONGE DUIVEN 
OP DE NATIONALE 
WEDVLUCHTEN

27/7 BOURGES N-Z/PE

03/8 CHATEAUROUX N-Z-PE

10/8 ARGENTON N-Z-PE

17/8 ISSOUDUN N-Z-PE

24/8 LA SOUTERRAINE N-Z-PE

31/8 NEVERS N-Z-PE

07/9 GUERET N-Z-PE

Naam en voornaam :   
Adres :   
Postcode :                                        Woonplaats                                                                                                                         Tel. :  
Lidnummer :                                                                              Datum en handtekening :   
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Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring 2011 of ouder) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal, op 4 wedvluch-
ten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten : LIMOGES van 01/06,  MONTELIMAR van 08/06, CAHORS van 15/06, MONTAUBAN van 22/06, ORANGE van 29/06, LIBOURNE (oude) 
van 06/07, BRIVE (oude) van 13/07, SOUILLAC (oude)  van 20/7 en TULLE (oude) van 03/08/2013.

Datum Wedvlucht
N = nationaal 
Z=  zonaal 
PE

Aantal 
duiven

Prijs 1ste 
get.

Prijs 2de 
get.

Coëff .
FOND
OUDE

01/6 LIMOGES N-Z-PE

08/6 MONTELIMAR N-Z-PE

15/6 CAHORS N-Z -PE

22/6 MONTAUBAN N-Z-PE

29/6 ORANGE N-Z-PE

06/7 LIBOURNE N-Z-PE

13/7 BRIVE N-Z-PE

20/7 SOUILLAC N-Z-PE

03/8 TULLE N-Z-PE

Naam en voornaam :   
Adres :   
Postcode :                                        Woonplaats                                                                                                                         Tel. :  
Lidnummer :                                                                              Datum en handtekening :   

Het nationaal FONDkampioenschap JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen  (1+2), klassement per 5-tal, op 3 wedvluchten naar keuze uit de volgende 
nationale wedvluchten : BORDEAUX (jaarlingen) van 28/6, LIBOURNE (jaarlingen) van 06/07, BRIVE (jaarlingen) van 13/07, SOUILLAC (jaarlingen)  van 20/7,  
NARBONNE (jaarlingen) van 26/7 en TULLE (jaarlingen) van 03/08/2013.

Datum Wedvlucht
N = nationaal 
Z=  zonaal 
PE

Aantal 
duiven

Prijs 1ste 
get.

Prijs 2de 
get.

Coëff .
FOND
JAARLINGEN

28/6 AGEN - Bordeaux N-Z-PE

06/7 LIBOURNE N-Z-PE

13/7 BRIVE N-Z-PE

20/7 SOUILLAC N-Z-PE

26/7 NARBONNE N-Z-PE

03/8 TULLE N-Z-PE

Naam en voornaam :   
Adres :   
Postcode :                                        Woonplaats                                                                                                                         Tel. :  
Lidnummer :                                                                              Datum en handtekening :   
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Het nationaal kampioenschap GROTE HALVEFOND OUDE (drager van ring 2011 of ouder)  zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal, 
op 5 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten : BOURGES van 25/05, CHATEAUROUX van 01/06, POITIERS van 08/06, MONTLUCON van 15/06, GUERET van 22/06, 
ARGENTON van 29/06, LA SOUTERRAINE van 06/07, BOURGES van 27/07, CHATEAUROUX van 03/08 en ARGENTON van 10/08.

Datum Wedvlucht
N = nationaal 
Z=  zonaal 
PE

Aantal 
duiven

Prijs 1ste 
get.

Prijs 2de 
get.

Coëff .
GROTE
HALVE-FOND
OUDE

25/5 BOURGES N-Z-PE

01/6 CHATEAUROUX N-Z-PE

08/6 POITIERS N-Z-PE

15/6 MONTLUCON N-Z-PE

22/6 GUERET N-Z-PE

29/6 ARGENTON N-Z-PE

06/7 LA SOUTERRAINE N-Z-PE

27/7 BOURGES N-Z-PE

03/8 CHATEAUROUX N-Z-PE

10/8 ARGENTON N-Z-PE

Naam en voornaam :   
Adres :   
Postcode :                                        Woonplaats                                                                                                                         Tel. :  
Lidnummer :                                                                              Datum en handtekening :   

Het nationaal kampioenschap GROTE HALVEFOND JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal, op 5 wedvluchten naar 
keuze uit de volgende nationale wedvluchten : BOURGES van 25/05, CHATEAUROUX van 01/06, POITIERS van 08/06, MONTLUCON van 15/06, GUERET van 22/06, 
ARGENTON van 29/06, LA SOUTERRAINE van 06/07, BOURGES van 27/07, CHATEAUROUX van 03/08 en ARGENTON van 10/08.

Datum Wedvlucht
N = nationaal Aantal 

duiven
Prijs 1ste 
get.

Prijs 2de 
get.

Coëff .
GROTE
HALVE-FOND
JAARLINGEN

25/5 BOURGES N-Z-PE

01/6 CHATEAUROUX N-Z-PE

08/6 POITIERS N-Z-PE

15/6 MONTLUCON N-Z-PE

22/6 GUERET N-Z-PE

29/6 ARGENTON N-Z-PE

06/7 LA SOUTERRAINE N-Z-PE

27/7 BOURGES N-Z-PE

03/8 CHATEAUROUX N-Z-PE

10/8 ARGENTON N-Z-PE

Naam en voornaam :   
Adres :   
Postcode :                                        Woonplaats                                                                                                                         Tel. :  
Lidnummer :                                                                              Datum en handtekening :   
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Inzending van de palmaressen : KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE
Uiterste datum :   13 september 2013 – postdatum telt.
Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE FOND en SNELHEID dienen de uitslagen 
samen met de deelnemingsfiches te worden toegestuurd.

• Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE FOND OUDE (drager van ring 2011 of 
ouder)  zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 
5-tal, op alle wedvluchten vanaf  250,01 km tot en met ORLEANS voor de Nederlandstalige 
provincies SALBRIS voor de Franstalige provincies (behalve voor Luxemburg :   BOURGES/
NEVERS/AUXERRE, maar geen nationale vluchten). Dit kampioenschap geldt enkel voor 
oude duiven (geen gedubbelde jaarlingen), over 5 wedvluchten met een minimum 
afstand van 1.250 km gedurende de periode van 1 mei tot en met einde augustus 2013.  Er 
zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een 
minimum deelname van 150 duiven en 15 liefhebbers per wedvlucht.  

• Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE FOND JAARLINGEN zal worden betwist 
met de eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal, op alle wedvluchten 
vanaf  250,01 km tot en met ORLEANS voor de Nederlandstalige provincies, SALBRIS 
voor de Franstalige provincies (behalve voor Luxemburg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE, 
maar geen nationale vluchten). Dit kampioenschap geldt enkel voor JAARLINGEN, over 
5 wedvluchten met een minimum afstand van 1.250 km gedurende de periode van 1 
mei tot en met einde augustus 2013.  Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend 
in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 150 duiven en 15 
liefhebbers per wedvlucht.  

• Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN zal worden 
betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf  15 juni tot en met 
einde augustus 2013, klassement per 5-tal, op 5 wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met 

ORLEANS voor de Nederlandstalige provincies, SALBRIS voor de Franstalige provincies 
(behalve voor Luxemburg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE, maar geen nationale vluchten) 
met een minimum afstand van 1.250 km.  Eén enkele wedvlucht per weekend (geen 
wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met 
een minimum deelname van  200 duiven en 15 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking 
worden genomen

• Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap zal worden betwist met de eerste 
twee afgegeven oude duiven en/of jaarse duiven (1+2), klassement per 5-tal, op alle 
wedvluchten tot 250,00 km.  Dit kampioenschap zal worden betwist met oude duiven en/
of  jaarse duiven op  6 wedvluchten met een minimum afstand van 400 km gedurende de 
periode van  6 april tot en met 4 augustus 2013.  Eén enkele wedvlucht per weekend (geen 
wedvluchten gehouden tijdens de week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) 
met een minimum deelname van 150 duiven en  15 liefhebbers per wedvlucht, zal in 
aanmerking worden genomen.

• Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap voor JONGE DUIVEN zal worden betwist 
met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf  18 mei tot en met einde augustus 
2013, klassement per 5-tal, op 6 wedvluchten tot 250,00 km, met een minimum afstand 
van 400 km. Eén enkele wedvlucht per weekend (geen wedvluchten gehouden tijdens de 
week ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 200 
duiven en 15 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.

Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de 
ZONALE of de PE/SPE uitslag Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag 
worden gekozen.

Deelname aan het nationaal kampioenschap (schrappen wat niet past)
KLEINE HALVE FOND OUDE – KLEINE HALVE FOND JAARLINGEN – KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN

SNELHEID – SNELHEID JONGE DUIVEN

Datum Lossingsplaats Afstand
Aantal 
deelnemende
duiven

Prijs 1ste 
get.

Prijs 2de 
get.

Coëff .

TOTAAL

Naam en voornaam :   

Adres :   

Postcode :                                        Woonplaats                                                                                                                         Tel. :  

Lidnummer :                                                                              Datum en handtekening :  

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

1  
2  
3  
4  
5  
6  
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NATIONAAL KAMPIOENSCHAP JEUGD 2013 NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIVEN 2013

Datum Lossingsplaats Afstand Aantal deelnemende duiven Prijs 1ste get. Coëff .

Naam en voornaam :   

Adres :   

Postcode :                                        Woonplaats                                                                                                                         Tel. :  

Lidnummer :                                                                        Geboortejaar :                   Datum en handtekening :  

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

1  
2  
3  
4  
5  
6  

Inzending van de palmaressen : KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Uiterste datum : 13 september 2013 postdatum telt.
Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar (referentiedatum 01/04/2013) 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 minstens 500 km, op wedvluchten ingericht tijdens de periode van  
1 mei tot einde augustus 2013.
Slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht (geen wedvluchten gehouden tijdens de week  ter gelegenheid van een feestdag of 
kermis)  zal in aanmerking worden genomen.

                   website: www.laboratoire-colman.be
@ :  lab.colman@skynet.be

Laboratoire   C O L M A N   PVBA
Rue de la Grande-Louvière, 68-70   -   B-7100  LA LOUVIERE

      H.R. Mons: 61.598        -        BTW: BE 401.753.610
   Tél. +32(0)64 22.49.07        *        Fax  +32(0)64 26.00.20

    3 - 4 dagen voor de inkorving:
1 tot 2 gevitamineerde souvereine pillen COLMAN

EXTRA-ENERGIE, KRACHT, TOP-CONDITIE

IDEALE VOORBEREIDING TIJDENS HET VLIEGSEIZOEN KWEEK   -    DE  JONGEN  ZIJN  DAAR  !
nu moet U aan uw nestjongen en jongen geven

1 tot 2 gevitamineerde souvereine pillen COLMAN

De specialiteiten COLMAN zijn alleen verkrijgbaar in apotheek.
Geef eventueel het nationaal code nummer (CNK) aan uw apotheker.

          GEBROKEN PENNEN  ?
Kom met uw duif, de pennen zullen in enkele ogenblikken
vervangen worden.     Bel maar op voor  AFSPRAAK .

•     9,00
•   38,00
•   65,00

•  9,00

•  8,50

•  9,00

•   8,00

Financiele rekeningen:   bpost: IBAN: BE20  0000 0260 5256  BIC: BPOTBEB1
                                              ING: IBAN: BE77  3710 0092 8842  BIC: BBRUBEBB
                                               BNP PARIBAS FORTIS: IBAN: BE70  2710 0052 3125  BIC: GEBABEBB

Elixir Super Souvereine  COLMAN    (200 ml)
CONDITIE PREPARAAT VOOR DUIVEN                                                  CNK:0081604

Speciaal bestudeerd om uw duiven in perfecte CONDITIE te houden.
Bloedzuiverend - Bescherming tegen infecties en besmetting in de manden.

Tisane  Souvereine  COLMAN    (100 gr.)
CONDITIE PREPARAAT VOOR DUIVEN        CNK:0086975

   Uit  wittenetelbloemen wordt TISANE COLMAN heel jaar doorgegeven
           KWEEK - VLUCHTEN - RUI - WINTER.

    Wanneer de duif niet in conditie is of geen prijzen meer vliegt,
    begint aanstonds met TISANE COLMAN.

Souvereine Siroop  COLMAN     (200 ml)
CONDITIE PREPARAAT VOOR DUIVEN        CNK:0081653

   Met SALSAPARILLE en GLYCEROPHOSPHORZUUR.
    Herstellend en mineraalvormend, om kracht te hernieuwen,
    vooral bij de terugkeer van de prijsvluchten.

Mugmo  X  COLMAN    -     neusdruppels
         CONDITIE  PREPARAAT  VOOR  DUIVEN                   CNK:1429935

    Zuivert en reinigt de neus, de bec en de keel. Tijdens het vliegseizoen,
     vermijd de besmetting in de maanden. Verbetert de ademhalingssysteme.

Collyre  Noir  COLMAN   -   Zwartoogwater   -   oogdruppels
CONDITIE  PREPARAAT VOOR DUIVEN        CNK:0099671

     Speciaal  bestudeert voor de zorgen van de ogen van de duiven.
     Traanogen - bekstoten - waterachtige ogen.

Bad Souvereine  COLMAN                                                              CNK:0027904

   Aftreksel Noorweegse pijnboomnaalden. De duif moet zuiver zijn,
    haar dons moet vallen in de ruiftijd.
   1 bad per week vÓÓr het koppelen - 1 koud bad per week in de vliegtijd.

Gevitamineerde souvereine pillen COLMAN (100)(500)(1000)
                                                                                          100  pil.   CNK:0130401

                CONDITIE  PREPARAAT  VOOR  DUIVEN                                           500  pil.   CNK:0081620

                                                                             1000  pil.   CNK:0081638

       6 essentiële Vitaminen (Vit.B1 - Vit.B2 - Vit.B6 - Vit.PP - Vit.B12 - Vit.E)
       die energie, spiersterkte, vitaliteit en stevigheid geven.
       Soja-lecithine (NON-GM) werkend op de hersenen, de zenuwen en de spieren.
       Ideaal als voorbereiding  voor de prijsvluchten. Uitstekkend voor de concentratie.

 7 Planten die stimuleren, spierversterkend, eetlustopwekkend en op de spijsvertering werken.
KWEEK  -  WEDSTRIJDEN  -  HERSTEL  -  RUI

Multi-gevitamineerde souvereine capsules + Ginseng COLMAN (100)
           CONDITIE PREPARAAT VOOR DUIVEN         CNK:0370320

       Complementaire gevitamineerde VOEDING met :
       Vit.B1 - Vit.B2 - Vit.B6 - Vit.B12 - Vit.PP - Vit.B5 - Vit.C - Vit.E - Vit.A

 Vit.D3 + Soja-Lecithine (NON-GM) - Ginseng dry extr.50 mg
 Noodzakelijk om de weerstand en gezondheid te verhogen.

Souvereine Poeder COLMAN - Poeder met 6 zout (250 gr.)
CONDITIE PREPARAAT VOOR DUIVEN                                                                         CNK: 2577971

Het wonderbaar poeder dat het organisme ontgiftigt en de lever ontlast.
Onmisbaar op de maandag (dus na de terugkeer van de prijsvluchten).
Uitstekend  voor de spijsvertering van de nestjongen.

SUCCES  ampulles  COLMAN       (doos van 5 amp.)
              CONDITIE PREPARAAT VOOR DUIVEN                                                     CNK: 0083824

Het geheim om zijn duiven 100% in form te hebben.
Ijzer - Iodium - Minerale en Biologisch elementen komen rechtstreeks
in het bloed, in de spieren en geven het grote UITHOUDINGSVERMOGEN.

Antico  X  COLMAN      (1/2 L.)
CONDITIE PREPARAAT VOOR DUIVEN                                                   CNK:1429927

Als uw duiven treurig en zonder eetlust zijn, geef maar de SOUVEREINE MELK
Uw nestjongen en uw jongen hebben waterachtige mest.

       Ze vrezen deze vochtigheid die een facteur van  besmetting is.

Prijs 2013 in Euro’s Prijs 2013 in Euro’s

• 8,00

• 8,50

•   10,00

• 9,00

• 9,00

• 3,00

Als uw jongen 7 dagen oud zijn - U zal het veschil zien.
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIVEN 2013

Inzending van de palmaressen : KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Uiterste datum :  13 september 2013 postdatum telt.

Het nationaal kampioenschap AS-DUIF zal, rekening houdend met het ringnummer, worden betwist 
in  11 categorieën:

• in SNELHEID OUDE & JAARLINGEN, de beste 6 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, 
met een minimum totaal van 400 km afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten 
tot maximum 250,00 km, met een minimum deelname van 150 duiven en 15 liefhebbers per 
wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven en jaarlingen, gedurende de 
periode van 6 april tot en met 4 augustus 2013.

• in SNELHEID JONGE DUIVEN, de beste 6 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, met 
een minimum totaal van 400 km afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten tot 
maximum 250,00 km, met een minimum deelname van 200 duiven en 15 liefhebbers per wedvlucht. 
Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de periode van 18 mei tot 
en met einde augustus 2013.

• in KLEINE HALVE FOND OUDE (drager van ring 2011 of ouder), de beste 5 uitslagen met 
dezelfde duif, klassement per 10, met een minimum totaal van 1.250 km afgelegd voor de 5 gekozen 
wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met 
ORLEANS voor de Nederlandstalige provincies - SALBRIS voor de Franstalige provincies
(behalve voor Luxemburg: BOURGES/NEVERS/AUXERRE, maar geen nationale vluchten)
met een minimum deelname van 200 duiven en 15 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal 
enkel worden betwist met oude duiven en jaarlingen, gedurende de periode van 1 mei tot en met 
einde augustus 2013.

• in KLEINE HALVE FOND JAARLINGEN, de beste 5 uitslagen met dezelfde duif, klassement 
per 10, met een minimum totaal van 1.250 km afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten en dit uit 
wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met 
ORLEANS voor de Nederlandstalige provincies -  SALBRIS voor de Franstalige provincies
(behalve voor Luxemburg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE, maar geen nationale vluchten)
met een minimum deelname van 200 duiven en  15 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap 
zal enkel worden betwist met oude duiven en jaarlingen, gedurende de periode van 1 mei tot en met 
einde augustus 2013.

• in KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN de beste 4 uitslagen met dezelfde duif, klassement 
per 10, met een minimum totaal van 1.000 km afgelegd voor de 4 gekozen wedvluchten en dit uit 

wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met 
ORLEANS voor de Nederlandstalige provincies - SALBRIS voor de Franstalige provincies
(behalve voor Luxemburg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE, maar geen nationale vluchten)
met een minimum deelname van 200 duiven en 15 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal 
enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de periode van 15 juni tot en met einde augustus 
2013.

• in GROTE HALVE FOND OUDE (drager van ring 2011 of ouder), de beste 4 NATIONALE, 
ZONALE of PE/SPE uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, op 4 wedvluchten naar keuze uit 
de volgende nationale wedvluchten :  BOURGES van 25/05, CHATEAUROUX van 01/06, POITIERS van 
08/06, MONTLUCON van 15/06, GUERET van 22/06, ARGENTON van 29/06, LA SOUTERRAINE van 06/07, 
BOURGES van 27/07, CHATEAUROUX van 03/08 en ARGENTON van 10/08.

• in GROTE HALVE FOND JAARLINGEN, de beste 4 NATIONALE, ZONALE of PE/SPE uitslagen met 
dezelfde duif, klassement per 10, op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten 
: BOURGES van 25/05, CHATEAUROUX van 01/06, POITIERS van 08/06, MONTLUCON van 15/06, GUERET 
van 22/06, ARGENTON van 29/06, LA SOUTERRAINE van 06/07, BOURGES van 27/07, CHATEAUROUX 
van 03/08 en ARGENTON van 10/08.

• in GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN, de beste 4 NATIONALE, ZONALE of PE/SPE uitslagen 
met dezelfde duif, klassement per 10, op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale 
wedvluchten : BOURGES van 27/07, CHATEAUROUX van 03/08, ARGENTON van 10/08, ISSOUDUN van 
17/08, LA SOUTERRAINE van 24/08, NEVERS van 31/08 en GUERET van 07/09.

• in de FOND OUDE, de beste 3 NATIONALE, ZONALE of  PE/SPE uitslagen (naar keuze van de 
liefhebber) met dezelfde duif, klassement per 10, op de nationale wedvluchten uit LIMOGES (01/6), 
MONTELIMAR (08/6), CAHORS (15/6), MONTAUBAN (22/6),  ORANGE (29/6), LIBOURNE (oude- 06/07),  
BRIVE (oude-13/7), SOUILLAC (oude-20/7) en TULLE (oude-03/8).

• in de FOND JAARLINGEN, de beste 2 NATIONALE, ZONALE of  PE/SPE uitslagen (naar keuze 
van de liefhebber) met dezelfde duif, klassement per 10, op de nationale wedvluchten uit  BORDEAUX 
(jaarlingen – 28/6), LIBOURNE (jaarlingen -06/07),  BRIVE (jaarlingen13/7), SOUILLAC (jaarlingen 20/7), 
NARBONNE (jaarlingen 26/7) en TULLE (jaarlingen 03/8).

• in de GROTE FOND OUDE, de beste 2 NATIONALE uitslagen, met dezelfde duif, klassement per 
10, op de internationale wedvluchten uit PAU (14/6), BORDEAUX (28/6), BARCELONA (5/7), ST.VINCENT 
(12/7), MARSEILLE (19/7), NARBONNE (26/7) en PERPIGNAN (2/8).

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP ASDUIF

Ringnummer                                                                                              Jaartal                                                 Categorie  

Datum Lossingsplaats Afstand Behaalde prijs Aantal  deelnemende duiven Coëffi  cient

TOTAAL

Naam en voornaam :   

Adres :   

Postcode :                                        Woonplaats                                                                                                                         Tel. :  

Lidnummer :                                                                              Datum en handtekening :  

ATTEST voor juistheid van de vermelde prijzen (uitsluitend voor as-duif snelheid en ½ fond)
(naam en adres van de betrokken vereniging en handtekening van de voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
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NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS 2013
JEUGDDUBBELING BOURGES

AFDELING LIMBURG - CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN 2013
B
E
S
T
E
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INDIEN IK 10 DUIVEN BESTEL (Vóór 24 juli 2013) 
HEB IK RECHT OP EEN ELFDE DUIF GRATIS!!!

Een goede raad... Bestel tijdig! Succes spreekt voor zich! 
En dat zal ook de reden zijn waarom met zoveel 
enthousiasme al enkele jaren gereageerd wordt op het 
aanbod van jonge duiven. De gebroeders Simons & Zonen 
testen op hun kweekcentrum diverse duivenrassen en 
staan garant voor kwaliteit, snelheid en kracht. Door te 
blijven testen en investeren leverde dit vele provinciale en 
nationale toppers op. Vele liefhebbers hebben hier reeds 
baat bij gevonden, o.a. werden overwinningen geboekt in 
Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, 
Polen, Japan, Taiwan etc.. Niet voor niets noemen 
bekende duivenreporters de gouden kweekhokken van 
Ransdaal één van de beste ter wereld. De lijfspreuk van 
gebr. Simons & Zonen luidt: “Kweken - spelen - winnen”! 
Vanroy-Rochtus Hemiksen (Belgie) 1ste prijs Nationaal 
Argenton 25531 duiven snelste van 36816 duiven.
Grymonpres Philip 1ste prijs Nationaal Bourges 16802 
duiven snelste van heel convooi 70889 duiven.
Cappelle Mark 1ste en 2de Asduif Nationaal Vitesse 
Belgie. 2de vitesse Nationaal Belgie
Attentie: In Nederland de laatste jaren met afstemmingen 
van het kweekstation nu al 43 keer teletekst  klasse extra 
zomerjongen

INTERNATIONAAL
DUIVENKWEEKCENTRUM
‘LIMBURG’
Gebr. Simons & Zn, Termoors 45,
Klimmen - Ransdaal - Nederland
Tel. 0031(0)43 4592444 - 1826
Fax. 0031(0)43 4592345
Email: info@gebrsimonsduivencenter.nl

www.gebrsimonsduivencenter.nl

BESTELBON ZOMER JONGEN 2013
INTERNATIONAAL DUIVENKWEEKCENTRUM ‘LIMBURG’

Naam:_______________________________ Voornaam:_________________
Straat:_________________________________________________________
Postcode:_____________ Plaats: ___________________________________
Telefoon:_______________________________________________________
Handtekening:

Ik wens de volgende ZOMER JONGEN 2013 te ontvangen (franco thuis
geleverd of tegen rembours) voor de prijs van  50,00 per duif 
(+    30,00 per bestelling / eigen vervoer). Gewenst ras en aantal duiven 
aanduiden.

Ras   aantal         aantal             aantal
  stuks          duiver(s)       duivin(nen)

o Gebr. Janssen, Arendonk
o Jan Aarden
o Sjef van Wanroy
o van Boxtel (Janssen)
o C&G Koopman (€ 100,00)
o Marcel Braakhuis
o van Wanroy x Janssen
o Jan Theelen
o van de Wegen
o Gebr. Simons (1e prijswinnaars)
o Gebr. Janssen x van der Wegen
oJean Hausoul (Epen)
oJan van de Pasch (€ 100,00)
oGebr. Schlechtriem  (€ 100,00)

Totaal  duiver(s)     duivin(nen)
Alle leveringen zullen worden uitgevoerd volgens datum  bestelling.

VOOR SNELLE BESLISSERS!
Afgelopen jaar 2012 zomer jongen in 10 dagen uitverkocht

Extra kwaliteit.
Duiven worden afgeleverd 3e week augustus
Stuur deze bestelbon per post of per fax aan:
Internationaal Duivenkweekcentrum ‘ Limburg’ Ransdaal-Nederland
Gebr. Simons &zonen, Termoors 45, 6311BC Ransdaal.
Tel. 003 1(0)43 4592444 - 0031(0)43 4591826 - Fax 0031(0)43 4592345
On line bestellen op: www.gebrsimonsduivencenter.nl

oHeremans Ceusters (€100,00)

INTERNATIONAAL DUIVENKWEEKCENTRUM ‘LIMBURG’
Gebr. SIMONS & Zonen - Ransdaal - Nederland

Wederom een unieke kans om uit de gouden 

kweekhokken met de edelste rassen en 

weergaloze kopvliegers van De Gebr. Simons

& Zonen zomer jongen 2013 te bestellen.
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NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS 2013
JEUGDDUBBELING BOURGES

Voor de eerste maal in 1995 ingericht door de Jeugdclubs van de Provinciale Afdelingen, 
staat dit CRITERIUM open voor alle jonge duivenliefhebbers van het land.

Criteria
✔ lid zijn van de KBDB
✔ 2 leeftijdscategorieën :  van 6 tot en met 20 jaar van 21 tot en met 30 jaar (leeftijd op 

31/12/2013) 
 Ieder lid van een associatie dient aan de leeftijdsvoorwaarden te voldoen. 
 Als u in duo speelt met een andere jonge liefhebber primeert de hoogste leeftijd.

✔ Op 3 wedvluchten van 40 tot en met 400 km
 - met prijzen per 4-tal met dezelfde duif
 - met een jonge, jaarse of oude duif 
 - geen minimum deelnemende duiven per wedvlucht
 - enkel op weekendvluchten (feestdagen tellen niet mee)
 - slechts één prijskamp per weekend is geldig
 -  één inzending per liefhebber met als bijlage de uitslagen of kopie ervan, voorzien 

van de stempel van de vereniging
✔ De prijzen worden behaald tussen 25/05/2013 en 25/08/2013
✔ De coëffi  ciëntberekening gebeurt tot 4 cijfers na de komma, zonder afronding.

In samenwerking met de KBDB en het bestuur van DE BELGISCHE VERSTANDHOUDING is 
dit jaar opnieuw een GRATIS NATIONALE DUBBELING voorzien voor de jeugdige liefheb-
bers tot de leeftijd van 30 jaar en voor de beginnelingen (3 jaar lid) en dit voor gans België.

WIE KAN DEELNEMEN ?
Iedere zelfstandig spelende duivenliefhebber in orde met de KBDB die niet ouder is dan 30 
jaar (geboortejaar 1983) kan vrij en zonder kosten deelnemen. Jeugdige duo’s die beiden 
voldoen aan deze leeftijdsgrens kunnen eveneens deelnemen. Alsook iedere beginneling, 
aangesloten sinds 2011. De nationale dubbeling is enkel van toepassing op de prijskamp 
met jonge duiven.  Er is geen zonespel voorzien ! Het is niet toegelaten om te poulen op 
deze dubbeling.

HOE DEELNEMEN ?
De inkorvingslokalen zullen via de Belgische Verstandhouding inschrijvingslijsten krij-
gen.  De liefhebber die wenst deel te nemen aan de dubbeling, dient dit te mel-
den bij de inkorving van zijn duiven aan de verantwoordelijke van de vereniging.

Deze inschrijvingslijsten zullen via de provinciale groepering gefaxt of verstuurd worden naar :
Mevrouw Violette GODITIABOIS – Planche 8 – 7880 FLOBECQ – Fax. 068/44.88.62.

Verder zijn de onderrichtingen van de nationale inrichter van toepassing.

Elke deelnemer die voldoet aan de voorwaarden, krijgt GRATIS een uitslag toegezonden 
door de Belgische Verstandhouding.

PRIJZENTAFEL
Per provincie :  1 trofee voor de eerste eerstgetekende  

4 bijkomende trofeeën voor de vier volgende eerstgetekenden.

Ereprijswinnaar : trofee geschonken door de KBDB

De winnaars worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd op de plechtige proclamatie 
en prijsuitreiking tijdens de Nationale Dagen van de KBDB in november 2013.
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INDIEN IK 10 DUIVEN BESTEL (Vóór 24 juli 2013) 
HEB IK RECHT OP EEN ELFDE DUIF GRATIS!!!

Een goede raad... Bestel tijdig! Succes spreekt voor zich! 
En dat zal ook de reden zijn waarom met zoveel 
enthousiasme al enkele jaren gereageerd wordt op het 
aanbod van jonge duiven. De gebroeders Simons & Zonen 
testen op hun kweekcentrum diverse duivenrassen en 
staan garant voor kwaliteit, snelheid en kracht. Door te 
blijven testen en investeren leverde dit vele provinciale en 
nationale toppers op. Vele liefhebbers hebben hier reeds 
baat bij gevonden, o.a. werden overwinningen geboekt in 
Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, 
Polen, Japan, Taiwan etc.. Niet voor niets noemen 
bekende duivenreporters de gouden kweekhokken van 
Ransdaal één van de beste ter wereld. De lijfspreuk van 
gebr. Simons & Zonen luidt: “Kweken - spelen - winnen”! 
Vanroy-Rochtus Hemiksen (Belgie) 1ste prijs Nationaal 
Argenton 25531 duiven snelste van 36816 duiven.
Grymonpres Philip 1ste prijs Nationaal Bourges 16802 
duiven snelste van heel convooi 70889 duiven.
Cappelle Mark 1ste en 2de Asduif Nationaal Vitesse 
Belgie. 2de vitesse Nationaal Belgie
Attentie: In Nederland de laatste jaren met afstemmingen 
van het kweekstation nu al 43 keer teletekst  klasse extra 
zomerjongen

INTERNATIONAAL
DUIVENKWEEKCENTRUM
‘LIMBURG’
Gebr. Simons & Zn, Termoors 45,
Klimmen - Ransdaal - Nederland
Tel. 0031(0)43 4592444 - 1826
Fax. 0031(0)43 4592345
Email: info@gebrsimonsduivencenter.nl

www.gebrsimonsduivencenter.nl

BESTELBON ZOMER JONGEN 2013
INTERNATIONAAL DUIVENKWEEKCENTRUM ‘LIMBURG’

Naam:_______________________________ Voornaam:_________________
Straat:_________________________________________________________
Postcode:_____________ Plaats: ___________________________________
Telefoon:_______________________________________________________
Handtekening:

Ik wens de volgende ZOMER JONGEN 2013 te ontvangen (franco thuis
geleverd of tegen rembours) voor de prijs van  50,00 per duif 
(+    30,00 per bestelling / eigen vervoer). Gewenst ras en aantal duiven 
aanduiden.

Ras   aantal         aantal             aantal
  stuks          duiver(s)       duivin(nen)

o Gebr. Janssen, Arendonk
o Jan Aarden
o Sjef van Wanroy
o van Boxtel (Janssen)
o C&G Koopman (€ 100,00)
o Marcel Braakhuis
o van Wanroy x Janssen
o Jan Theelen
o van de Wegen
o Gebr. Simons (1e prijswinnaars)
o Gebr. Janssen x van der Wegen
oJean Hausoul (Epen)
oJan van de Pasch (€ 100,00)
oGebr. Schlechtriem  (€ 100,00)

Totaal  duiver(s)     duivin(nen)
Alle leveringen zullen worden uitgevoerd volgens datum  bestelling.

VOOR SNELLE BESLISSERS!
Afgelopen jaar 2012 zomer jongen in 10 dagen uitverkocht

Extra kwaliteit.
Duiven worden afgeleverd 3e week augustus
Stuur deze bestelbon per post of per fax aan:
Internationaal Duivenkweekcentrum ‘ Limburg’ Ransdaal-Nederland
Gebr. Simons &zonen, Termoors 45, 6311BC Ransdaal.
Tel. 003 1(0)43 4592444 - 0031(0)43 4591826 - Fax 0031(0)43 4592345
On line bestellen op: www.gebrsimonsduivencenter.nl

oHeremans Ceusters (€100,00)

INTERNATIONAAL DUIVENKWEEKCENTRUM ‘LIMBURG’
Gebr. SIMONS & Zonen - Ransdaal - Nederland

Wederom een unieke kans om uit de gouden 

kweekhokken met de edelste rassen en 

weergaloze kopvliegers van De Gebr. Simons

& Zonen zomer jongen 2013 te bestellen.

TOESTUREN VAN DEELNEMINGSFORMULIER UITERLIJK TEGEN 13.09.2013 POSTSTEMPEL
NAAR DE BONDSZETEL VAN DE KBDB  GAASBEEKSESTEENWEG 5254  1500 HALLE

UITSLUITEND VOORBEHOUDEN AAN ONZE JONGE LEDEN

GRATIS NATIONALE DUBBELING VOOR DE JEUGD EN VOOR DE BEGINNELINGEN
OP DE WEDVLUCHT UIT BOURGES VAN 27 JULI 2013

GESTICHT DOOR DE WERKGROEP VAN JEUGDCLUB ANTWERPEN J.C.A.

✔ Iedereen wordt geklasseerd en ontvangt de uitslag.
✔ Mededeling van de volledige uitslag gebeurt op de Nationale Dagen van Oostende.
✔ De aanwezige deelnemers aldaar krijgen een aandenken voor hun deelname aan dit “jeugdcriterium”.
✔ De eerste 30 laureaten van beide leeftijdscategorieën ontvangen een mooie prijs.

NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS KBDB 2013
Naam :  

Straat  :                                                                                                                            nr                                     Postcode/Gemeente  

Geboortedatum                                              

Nationaal lidnummer :                                                                                              Telefoon                                                                                           Ringnummer 

Datum wedvlucht  Lossingsplaats  Afstand hok prijs aantal duiven  Coëffi  ciënt

1                                                                                                                                                                              

2                                                                                                                                                                              

3                                                                                                                                                                              

Ondergetekende verklaart dat de inzender werkelijk actief lid is van de vereniging.
Uiterste inschrijvingsdatum : 13.09.2013 (poststempel)

          Handtekening voorzitter                                                           
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PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013FORMULIER PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013

TE BEWAREN
VOOR  DEELNAME AAN DE PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013TE  BEWAREN

VOOR  DEELNAME AAN DE PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013

VLAAMSE AFDELINGEN                                          PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013

AFDELING …………………………….

Naam en voornaam …………………………………………………….………. ………   KBDB lidnummer……………………

Adres : …………………………………………………………………………………     Categorie ………………………………

Datum Wedvlucht Aantal 

duiven

Prijs 

1e getekende

Prijs 

2e getekende

Inkorflokaal Voorbehouden aan de 

KBDB

Datum : …………….

Handtekening

VLAAMSE AFDELINGEN                                          PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013

AFDELING …………………………….

Naam en voornaam …………………………………………………….…………………    KBDB lidnummer……………………

Adres : ……………………………………………………………………………………    Categorie ………………………………

Datum Wedvlucht Inrichtende vereniging Inkorflokaal Afstand Aantal

duiven

Behaalde 

prijs

Bestemd 

voor 

KBDB

Asduif ringnummer : ………………………….. Datum : ……………

Handtekening 
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PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013

SPONSORVLUCHTEN 2013

CRITERIUM FOND JONGE DUIVEN met eerstgetekende 

13/07/13 ORLEANS JONGE DUIVEN (provinciale uitslag)
27/07/13 BOURGES JONGE DUIVEN (provinciale dubbeling)
17/08/13 ISSOUDUN  JONGE DUIVEN ( provinciale dubbeling)
Per vlucht te winnen
1e prijs   125 €
2e prijs  100 €
3e prijs    75 €
13 x 50 =   650 €
   950 € x 3 vluchten =  2.850 €
Arrondissementsprijzen :
8 prijzen x 25 = 200 € x 3 arrondissementen =  600 €

Rodaniahorloges : te winnen door de ereprijswinnaars op de provinciale vluchten met jonge duiven.
De Superduif Beyers (asduif op de 3 bovenvermelde vluchten) wint eveneens een Rodaniahorloge 
+ een waardebon van 25 €.
De eerstgetekende jaarling of oude duif met de kleinste coëffi  ciënt op één van de 3 vluchten wint 
eveneens een Rodaniahorloge.

CRITERIUM SNELHEID JONGE DUIVEN  met eerstgetekende

 2 vluchten uit Quiévrain(middenlijn) op 2/6/13 en  7/7/13 per arrondissement  
& Laon (oostenlijn) op 1/6/13 en 6/7/13
Per vlucht te winnen :
1 x 125 =  125 €
1 x 100 = 100 €
1 x 75 =   75 €
2 x 50 = 100 €
1 x 25 =   25 €
  425 € x 4 arrondissementen=  1.700 €  x 2 vluchten =   3.400 €
Rodaniahorloges : te winnen door de liefhebbers met de laagste coëffi  ciënt per arrondissement/
oostenlijn  over de 2 vluchten. De winnaar met de allerlaagste coëffi  ciënt over de
2 vluchten ontvangt bovendien een  waardebon van 25 €.
(Reservevluchten : Quiévrain  21/7/13   -   Laon 20/7/13)

De gewonnen prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden op de provinciale kampioenendag 
van Antwerpen in het Aldhem Hotel te Grobbendonk op 7 december 2013

ERFGOEDCEL KEMPENS KARAKTER ZET DE DUIVENSPORT IN DE KIJKER

Naar aanleiding van het nationaal thema van Erfgoeddag 2013  “Stop de tijd” organiseerde de cel 
“Kempens Karakter” een tentoonstelling en een aantal initiatieven waardoor de duivensport in het 
daglicht werd gesteld.
Naast de inzet in verschillende Kempense scholen werd tevens een prachtige tentoonstelling geor-
ganiseerd in Gemeentelijke Basisschool van Berlaar-Heikant tijdens het weekend 
van 20 & 21 april j.l.
Dankzij de medewerking van tal van verhalenvertellers en bruikleengevers (waaronder de KBDB) 
werd dit initiatief een waar succes. Getuige hiervan enkele foto’s van het gebeuren

OOST-VLAANDEREN
De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren EN VAN DE BETREFFENDE 
UITSLAGEN is 30 september 2013 (poststempel telt !!) (Desgevallend snelheid opgeven).
De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen binnengebracht worden op de zitdag te Zwijnaarde 
op 23/09/2013 en 30/09/2013, of dienen opgestuurd te worden naar de KBDB Oost-Vlaanderen, 
Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE (poststempel telt !!).

INDIEN DE UITSLAGEN NIET IN ONS BEZIT ZIJN OP 30 SEPTEMBER 2013 ZAL DE INZENDING NIET WEER-
HOUDEN WORDEN !!!

VLAAMS-BRABANT
Inzending van de palmaressen plus vergezeld van de uitslagen, ten Bondszetel van de KBDB-Gaasbeek-
sesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Uiterste datum : 1 oktober 2013 (poststempel)
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxi-post, enz.
Alle palmaressen die ten Bondszetel toekomen na deze datum zullen als laattijdig worden beschouwd 
en dus niet in aanmerking worden genomen.

LIMBURG
Het opgaveformulier dient UITERLIJK 2 OKTOBER 2013  toe te komen op volgend adres : 
KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE of afgegeven tijdens de provinciale zitdag van de afdeling.
De uitslagen die de behaalde prijzen staven, mogen afgegeven worden op de zitdag samen met het 
deelnameformulier, doch worden op dat moment niet nagekeken.
Voor zendingen per post wordt poststempel 01.10.13 als uiterste datum aanvaard. 

WEST-VLAANDEREN
De opgave van de behaalde prijzen PER DUIF dienen te gebeuren volgens het voorbeeld dat in het 
bondsblad en op de KBDB-website zal verschijnen of op formulieren, verkrijgbaar op het secretariaat 
van de Provinciale Afdeling van de KBDB-Staatsbaan23 te 8610 Kortemark .
Ze moeten aldaar toekomen uiterlijk op 26/09/2013 vóór 12u00.
Voor de gevallen waar op de gestelde datum, de provinciale of hoofduitslag nog ontbreekt, volstaat het 
de snelheid van de duif te vermelden.

ANTWERPEN
De deelnemingsformulieren moeten uiterlijk vóór 20 september 2013 (poststempel) toekomen op de 
KBDB - Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500  Halle, gestaafd met de uitslagen.

Inzending van de formulieren 
VOOR DEELNAME AAN DE PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013

30ste editie Actie Zorgenkind - zaal Kermeta - Kermt op 27/10/2013



the most famous one-loft race in Belgium

BELGIAN MASTER 2013

J.H.P.

Programma

10u - 12u
 Bezoek aan:  

 Jeneverstokerij Filliers in Deinze*

of

Productiesite van duivenvoederfabrikant  
 Versele-Laga in Deinze*  

* Het bezoek kan enkel via vertrek vanuit Nevele.   
Hiervoor wordt een bus ingelegd, die vertrekt  

vanop de parking om 10 u en 11 u.

12u - 15u
Diverse eet- en drankstanden.

Barbecue voor de democratische prijs van  
€ 15 p.p. (aardappelen, groenten en 4 stukken vlees). 

Vooraf inschrijven voor de barbecue verplicht! 

15u
Aankomst duiven met live registratie  

op groot scherm.

16u30 
  Optreden van SERGIO.

17u30 
Prijsuitreiking TOP 10-winnaars  

+ verkoop van eerste 10 geregistreerde  
duiven en eerste 3 asduiven.

18u
  GRATIS tombola met schitterende prijzen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER BARBECUE FINALE RACE BELGIAN MASTER NEVELE
Ondergetekende:  ...............................................................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................

zal met  .............  (aantal personen) deelnemen aan de barbecue op 20 augustus 2013 in Nevele en stort  hierbij  ............. x € 15  

op rekeningnummer 442-7635181-50 (IBAN: BE86 4427 6351 8150 BIC: KREDBEBB) met vermelding naam + aantal personen.  

De maaltijdbonnen voor de barbecue kunnen op 20 augustus aan de stand van de drankbonnen afgehaald worden.  

Inschrijven vóór 12 augustus 2013!

handtekening

 Opsturen naar Versele-Laga nv, Kapellestraat 70, 9800 Deinze - België, of per fax  +32 9 386 85 13

20 augustus 2013
Finale race  
Belgian Master 

Een feestdag voor de internationale duivensport.
Een afspraak die niemand mag missen.


