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Het duivenseizoen draait op volle toeren.
Na een harde winter en een moeizame seizoensstart, zijn de eerste nationale vluchten succesvol afgewerkt.
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Als we het aantal duiven op de 2 eerste nationale vluchten per deelnemende provincie (EPR) bekijken, komen we toch tot een
aantal verrassende vaststellingen. Oost- en
West- Vlaanderen blijven het gros van de
duiven leveren. Het is opmerkelijk vast te
stellen dat de EPR Hainaut / Brabant wallon zowel op Bourges
als op Châteauroux het derde meeste aantal duiven levert voor
Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg . Dit betekent voor
mij dat onze Waalse duivenliefhebbers het nationaal vluchtprogramma “Zware Halve Fond” zeker weten te waarderen,
niettegenstaande de geruchten deze winter dat ze niet meer
zouden geïnteresseerd zijn en dat de liefhebber in deze zaak
inderdaad het laatste woord heeft. Verder wens ik iedereen een
succesvol en sportief seizoen !
Stefaan VAN BOCKSTAELE.
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Het juridisch hoekje
Het ligt in de bedoeling van de KBDB om in dit item
zijn liefhebbers te informeren over de vonnissen en
arresten die werden uitgesproken door de burgerlijke
rechtbank in zaken die tegen de KBDB werden ingespannen. Gelieve te noteren dat in bepaalde zaken deze vonnissen/arresten
NIET DEFINITIEF zijn om reden van het feit dat de zaak nog ten gronde moet
worden beslecht of omdat beroep en/of eventueel cassatie werd ingediend.
-

-

-

PANZA Roberto – Ans / tegen KBDB – Nederlandstalige Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, zetelend in Kortgeding 16.10.2014 – vordering
ontvankelijk doch ongegrond.
CHRISTIAENS Luc – Ooigem / tegen KBDB – Nederlandstalige
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zetelend in Kortgeding,
26.02.2015 – vordering ontvankelijk doch ongegrond en kosten van de
procedure ten laste van de tegenpartij.
VERVLOESEM Patrick & René – Bonheiden / tegen KBDB –
Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zetelend in
Kortgeding, 26.03.2015 – vordering ontvankelijk doch ongegrond en
kosten ten laste van de tegenpartij.
ROGGEN Johan – Lummen / tegen KBDB – Nederlandstalige
Arbeidsrechtbank Brussel 28.05.2015 – vordering ontvankelijk doch
ongegrond en kosten van het geding ten laste van de tegenpartij.

Wijziging in de kalender van de nationale en
internationale wedvluchten 2015
De wedvlucht vanuit LIBOURNE, initieel voorzien op
31.07.2015, zal plaatsvinden op 1.08.2015, met inkorving
op woensdag 29.07.2015.

Nieuwe zones voor de grote halve-fond en
fondwedvluchten
Wenst u te vernemen in welke zone uw duivenhok zich bevindt voor
deze wedvluchten, raadpleeg dan onze website www.kbdb.be – menuknop “actueel” – rubriek “Nuttige programma’s”.
•

• Lossingsinformatie dit jaar ook op de website van de KBDB
Vanaf dit jaar kan de lossingsinfo niet alleen worden geconsulteerd
op de teletekst van televisiezender VIER en bekomen worden via
het nummer 070/222 077 en per sms maar wordt deze info ook
gepubliceerd op onze website www.kbdb.be.
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015

ALGEMENE BEPALINGEN
•

•

•

•

•

•
•

•

Voor de nationale wedvluchten in deze kampioenschappen komen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslagen van de PE/SPE in aanmerking met uitzondering evenwel van het kampioenschap GROTE FOND alwaar enkel NATIONALE
uitslagen in aanmerking komen.
De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen
WORDEN NIET in aanmerking genomen voor kampioenschappen georganiseerd in de schoot van de KBDB (nationaal of PE/SPE).
Enkel de liefhebbers die de reglementen van de KBDB 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.
De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie
vermeld op zijn deelnemingsformulier. Verkeerde vermeldingen op zijn deelnemingsformulier kunnen na indiening niet meer worden rechtgezet.
Alleen GOEDGEKEURDE wedvluchten komen in aanmerking .
Enkel de formulieren, gepubliceerd op de KBDB-website of verschenen in het
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.

REGLEMENTERING
1.

2.

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 termijn, zoals vermeld op de
betrokken uitslag, verplichtend dient gerespecteerd te worden om een eventueel
verkeerd gedrukt ringnummer op de uitslag te laten wijzigen.
Overschrijvingen
Artikel 112 van het Nationaal Sportreglement is van toepassing op alle kampioenschappen.

TERMIJNEN
Inzending van het DEELNEMINGSFORMULIER EN UITSLAGEN naar de Bondszetel
van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE. De uitslagen dienen
enkel te worden toegestuurd voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND,
SNELHEID & JEUGD.
Uiterste datum :
- Per post: 18 SEPTEMBER 2015 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
18 SEPTEMBER 2015 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.
Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen
meer aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, verkeerde
snelheden, enz….. werden opgegeven).
VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN
De voorlopige rangschikkingen zullen verschijnen op de KBDB-website
www.kbdb.be, begin oktober 2015.
Alleen de voorlopige uitslag zal integraal worden gepubliceerd
De dag van de mededeling van de voorlopige rangschikking zal het overzicht
waarbij, per kampioenschap, alle behaalde prijzen per geklasseerde worden vermeld, worden gepubliceerd.
OPSTUREN VAN DE UITSLAGEN TER STAVING
NATIONALE, ZONALE en uitslagen van de PE/SPE hoeven niet toegestuurd te worden. Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID en JEUGD dienen de uitslagen samen met het deelnemingsformulier te worden toegestuurd.
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.
GESCHILLEN
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.
BEREKENING
Het berekenen van de coëfficiënt zal gebeuren tot 4 cijfers nà de komma. Het
vijfde cijfer na de komma zal de afronding bepalen.

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015
ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP
• Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerste afgegeven
duif, op
17 wedvluchten, klassement per 5-tal (volledige prijzen), hetzij
2 wedvluchten GROTE FOND OUDE (naar keuze uit de 7 internationale
wedvluchten)
3 wedvluchten FOND OUDE (naar keuze uit de 10 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten JAARLINGEN, GROTE FOND of FOND (naar keuze uit de
9 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND OUDE (naar keuze uit 8 nationale
wedvluchten)
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (naar keuze uit 8 nationale
wedvluchten)
2 wedvluchten JONGE DUIVEN (naar keuze uit 6 nationale wedvluchten)
1 wedvlucht SNELHEID (naar keuze oude of jaarlingen)
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
1 wedvlucht KLEINE HALVE-FOND (naar keuze oude of jaarlingen)
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
1 wedvlucht KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (naar keuze)
1 wedvlucht SNELHEID JONGE DUIVEN (naar keuze)
Begin- en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.
Voor de nationale wedvluchten in dit kampioenschap komen de NATIONALE, de
ZONALE of de uitslagen van de PE/SPE in aanmerking.
Voor de Grote Fond OUDE en de Grote Fond JAARLINGEN komen enkel de
NATIONALE uitslagen in aanmerking.
Inzending van de deelnemingsformulieren en uitslagen (uitslagen enkel toevoegen voor de kleine halve-fondwedvluchten en snelheidsvluchten) naar: KBDB,
Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 – 1500 Halle
Uiterste datum van inzending :
- Per post: 18 SEPTEMBER 2015 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle: 18 SEPTEMBER 2015 om
12u00 ‘s middags uiterlijk.
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ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP
Datum

Wedvlucht

19/6
26/6
03/7
10/7
17/7
24/7
31/7
30/5
06/6
13/6
20/6
27/6
04/7
11/7
18/7
25/7
01/8
20/6
26/6
27/6
04/7
11/7
18/7
24/7
25/7
01/8
30/5
06/6
13/6
20/6
27/6
04/7
11/7
01/8
30/5
06/6
13/6
20/6
27/6
04/07
11/7
01/8
01/8
08/8
15/8
22/8
29/8
05/9
Naar keuze
Naar keuze
Naar keuze
Naar keuze

PAU (oude)
AGEN (oude)
BARCELONA (oude)
ST. VINCENT (oude)
MARSEILLE (oude)
NARBONNE (oude)
PERPIGNAN (oude)
LIMOGES (oude)
VALENCE (oude)
CAHORS (oude)
LIMOGES (oude)
MONTELIMAR (oude)
MONTAUBAN (oude)
BRIVE (oude)
JARNAC (oude)
TULLE (oude)
LIBOURNE (oude)
LIMOGES (jaarlingen)
AGEN (jaarlingen)
MONTELIMAR (jaarlingen)
MONTAUBAN (jaarlingen)
BRIVE (jaarlingen)
JARNAC (jaarlingen)
NARBONNE (jaarlingen)
TULLE (jaarlingen)
LIBOURNE (jaarlingen)
BOURGES (oude)
CHÂTEAUROUX (oude)
GUERET (oude)
MONTLUCON (oude)
ARGENTON (oude)
LA SOUTERRAINE (oude)
CHÂTEAUROUX (oude)
BOURGES (oude)
BOURGES (jaarlingen)
CHÂTEAUROUX ( jaarlingen)
GUERET (jaarlingen)
MONTLUCON (jaarlingen)
ARGENTON (jaarlingen)
LA SOUTERRAINE (jaarlingen)
CHÂTEAUROUX (jaarlingen)
BOURGES (jaarlingen)
BOURGES (jonge duiven)
CHÂTEAUROUX (jonge duiven)
ARGENTON (jonge duiven)
LA SOUTERRAINE (jonge duiven)
ISSOUDUN (jonge duiven)
CHÂTEAUROUX (jonge duiven)

N = nationaal
Z= zonaal
PE/SPE
N
N
N
N
N
N
N
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*

Aantal
deelnemende
duiven

Prijs
1ste get.

2 wedvluchten
GROTE
FOND
OUDE

3 wedvluchten
FOND
OUDE

2 wedvluchten
JAARLINGEN
GROTE FOND
(enkel nationale
Uitslagen)
of
FOND

2 wedvluchten
GROTE
HALVE-FOND
OUDE

2 wedvluchten
GROTE
HALVE-FOND
JAARLINGEN

2 wedvluchten
JONGE DUIVEN
SNELHEID - Oude of jaarse
KLEINE ½ FOND - Oude of jaarse
KLEINE ½ FOND - Jonge duiven
SNELHEID - Jonge duiven

* aanduiden wat past.
Begin en einddatum : zie respectievelijke kampioenschappen.

Naam en voornaam :
Adres :
Postcode :
KBDB-Lidnummer :
4

Coëff.

Woonplaats

Tel. :
Datum en handtekening :
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015
GROTE FOND

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

Datum

Wedvlucht

N = nationaal

19/6
26/6
03/7
10/7
17/7
24/7
31/7

PAU (oude)
AGEN (oude)
BARCELONA (oude)
ST. VINCENT (oude)
MARSEILLE (oude)
NARBONNE (oude)
PERPIGNAN (oude)

N
N
N
N
N
N
N

Naam en voornaam :
Adres :
Postcode :

Aantal
deelnemende
duiven

Plaats
2de get.

Coëff.
GROTE
FOND
OUDE

Woonplaats

KBDB-Lidnummer :

Plaats
1ste get.

Tel. :
Datum en handtekening :

Het nationaal kampioenschap GROTE FOND JAARLINGEN (drager van ring 2014) zal worden betwist met de eerste twee
afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 2 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale
wedvluchten :
AGEN (jaarlingen) van 26/6, MONTAUBAN (jaarlingen) van 4/7, NARBONNE (jaarlingen) van 24/7 en LIBOURNE (jaarlingen) van
1/8/2015.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

Datum

Wedvlucht

N = nationaal

26/6
04/7
24/7
01/8

AGEN (jaarlingen)
MONTAUBAN (jaarlingen)
NARBONNE (jaarlingen)
LIBOURNE (jaarlingen)

N
N
N
N

Naam en voornaam :
Adres :
Postcode :
KBDB-Lidnummer :

Aantal
deelnemende
duiven

Woonplaats

Plaats
1ste get.

Plaats
2de get.

Coëff.

GROTE
FOND
JAARL.

Tel. :
Datum en handtekening :
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015
FOND
Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring 2013 of ouder) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven
oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
LIMOGES van 30/5, VALENCE van 6/6, CAHORS van 13/6, LIMOGES (oude) van 20/6, MONTELIMAR (oude) van 27/6, MONTAUBAN
(oude) van 4/7, BRIVE (oude) van 11/7, JARNAC (oude) van 18/7, TULLE (oude) van 25/7 en LIBOURNE (oude) van 1/8/2015.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE/SPE.
Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.

Datum

Wedvlucht

30/5
06/6
13/6
20/6
27/6
04/7
11/7
18/7
25/7
01/8

LIMOGES (oude)
VALENCE (oude)
CAHORS (oude)
LIMOGES (oude)
MONTELIMAR (oude)
MONTAUBAN (oude)
BRIVE (oude)
JARNAC (oude)
TULLE (oude)
LIBOURNE (oude)

N= nationaal
Z=zonaal
PE/SPE
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)

Aantal
Deelnemende
duiven

Plaats
1ste get.

Plaats
2de get.

Coëff.

FOND
OUDE

(*) aanduiden wat past

Naam en voornaam :
Adres :
Postcode :

Woonplaats

KBDB-Lidnummer :

Tel. :
Datum en handtekening :

Het nationaal FONDkampioenschap JAARLINGEN (drager van ring 2014) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven
jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 3 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
LIMOGES (jaarlingen) van 20/6, MONTELIMAR (jaarlingen) van 27/6, BRIVE (jaarlingen) van 11/7, JARNAC (jaarlingen) van 18/7 en
TULLE (jaarlingen) van 25/7/2015.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE/SPE.
Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.

Datum
20/6
27/6
11/7
18/7
25/7

N=nationaal
Z= zonaal
PE/SPE
LIMOGES (jaarlingen)
N/Z/PE-SPE(*)
MONTELIMAR (jaarlingen) N/Z/PE-SPE(*)
BRIVE (jaarlingen)
N/Z/PE-SPE(*)
JARNAC (jaarlingen)
N/Z/PE-SPE(*)
TULLE (jaarlingen)
N/Z/PE-SPE(*)
Wedvlucht

Aantal
deelnemende
duiven

Plaats
1ste get.

KBDB-Lidnummer :
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Woonplaats

JAARLINGEN

Tel. :
Datum en handtekening :

Coëff.
FOND

(*) aanduiden wat past

Naam en voornaam :
Adres :
Postcode :

Plaats
2de get.
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015
GROTE HALVE-FOND
Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2013 of ouder) zal worden betwist met de eerste
twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 5 wedvluchten naar keuze uit de volgende
nationale wedvluchten :
BOURGES (oude) van 30/5, CHÂTEAUROUX (oude) van 6/6, GUERET (oude) van 13/6, MONTLUCON (oude) van 20/6, ARGENTON
(oude) van 27/6, LA SOUTERRAINE (oude) van 4/7, CHÂTEAUROUX (oude) van 11/7 en BOURGES (oude) van 1/8/2015.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE/SPE.
Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.

Datum

Wedvluchten

30/5
06/6
13/6
20/6
27/6
04/7
11/7
01/8

BOURGES (oude)
CHÂTEAUROUX (oude)
GUERET (oude)
MONTLUCON (oude)
ARGENTON (oude)
LA SOUTERRAINE (oude)
CHÂTEAUROUX (oude)
BOURGES (oude)

N = nationaal
Z= zonaal
PE/SPE
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)

Aantal
deelnemende
duiven

Plaats
1ste get.

Plaats
2de get.

Coëff.

GROTE
HALVE-FOND
OUDE

(*) aanduiden wat past

Naam en voornaam :
Adres :
Postcode :

Woonplaats

KBDB-Lidnummer :

Tel. :
Datum en handtekening :

Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2014) zal worden betwist met de eerste
twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 5 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale
wedvluchten :
BOURGES (jaarlingen) van 30/5, CHÂTEAUROUX (jaarlingen) van 6/6, GUERET (jaarlingen) van 13/6, MONTLUCON (jaarlingen) van
20/6, ARGENTON (jaarlingen) van 27/6, LA SOUTERRAINE (jaarlingen) van 4/7, CHÂTEAUROUX (jaarlingen) van 11/7 en BOURGES
(jaarlingen) van 1/8/2015.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE/SPE.
Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.

Datum
30/5
06/6
13/6
20/6
27/6
04/7
11/7
01/8

N= nationaal
Z= zonaal
PE/SPE
BOURGES (jaarlingen)
N/Z/PE-SPE(*)
CHÂTEAUROUX (jaarlingen) N/Z/PE-SPE(*)
GUERET (jaarlingen)
N/Z/PE-SPE(*)
MONTLUCON (jaarlingen)
N/Z/PE-SPE(*)
ARGENTON (jaarlingen)
N/Z/PE-SPE(*)
LA SOUTERRAINE (jaarlingen) N/Z/PE-SPE(*)
CHÂTEAUROUX (jaarlingen) N/Z/PE-SPE(*)
BOURGES (jaarlingen)
N/Z/PE-SPE(*)
Wedvlucht

Aantal
deelnemende
duiven

Plaats
1ste get.

Plaats
2de get.

Coëff.
GROTE
HALVE-FOND
JAARLINGEN

(*) aanduiden wat past

Naam en voornaam :
Adres :
Postcode :
KBDB-Lidnummer :

Woonplaats

Tel. :
Datum en handtekening :
7
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015
JONGE DUIVEN - JEUGD
Het nationaal kampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager ring 2015) op nationale wedvluchten, zal worden betwist met de
eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit volgende
nationale wedvluchten : BOURGES (jonge) van 1/8, CHÂTEAUROUX (jonge) van 8/8, ARGENTON (jonge) van 15/8,
LA SOUTERRAINE (jonge) van 22/8, ISSOUDUN (jonge) van 29/8 en CHÂTEAUROUX (jonge) van 5/9/2015.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE/SPE.
Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.

Datum

Wedvluchten

01/8
08/8
15/8
22/8
29/8
05/9

BOURGES (jonge)
CHÂTEAUROUX (jonge)
ARGENTON (jonge)
LA SOUTERRAINE (jonge)
ISSOUDUN (jonge)
CHÂTEAUROUX (jonge)

N=nationaal
Z= zonaal
PE/SPE
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)
N/Z/PE-SPE(*)

Aantal
deelnemende
duiven

Plaats
1ste get.

Plaats
2de get.

Coëff.

JONGE DUIVEN
OP DE
NATIONALE
WEDVLUCHTEN

(*) aanduiden wat past

Naam en voornaam :
Adres :
Postcode :

Woonplaats

KBDB-Lidnummer :

Tel. :
Datum en handtekening :

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

Lossingsplaats

Afstand

Aantal
deelnemende duiven

Plaats 1ste get.

Coëfficient

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

1.
2.
3.
4.
5.
8

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

BONDSBLAD - 2/2015

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015
KLEINE HALVE-FOND & SNELHEID
Voor ALLE kampioenschappen in de KLEINE HALVE-FOND en in de SNELHEID
dienen de uitslagen SAMEN met de deelnemingsformulieren te worden
toegestuurd.
• Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND OUDE & JAARLINGEN zal
worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2),
klassement per 5-tal (volledige prijzen), op alle wedvluchten vanaf 250,01 km
tot en met
voor de Nederlandstalige PE: GIEN/BLOIS/TOURS, maar geen nationale
wedvluchten
voor de Franstalige SPE: BOURGES/NEVERS/VIERZON maar geen nationale
wedvluchten
(behalve voor Luxemburg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE/MOULINS/VICHY
maar geen nationale vluchten).
Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen, over 5 wedvluchten
met een totale afstand van minimum1.250 km gedurende de periode van 2 mei
2015 tot en met het weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.. Er
zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen
met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager
van ring 2015) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven
(1+2), vanaf 13 juni 2015 tot en met het weekend vóór de laatste nationale
wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 5 wedvluchten vanaf
250,01 km tot en met
voor de Nederlandstalige PE: GIEN/BLOIS/TOURS, maar geen nationale
wedvluchten

voor de Franstalige SPE: BOURGES/NEVERS/VIERZON maar geen nationale
wedvluchten
(behalve voor Luxemburg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE/MOULINS/VICHY
maar geen nationale vluchten).
met een totale afstand van minimum1.250 km. Eén enkele wedvlucht per
weekend met een minimum deelname van 150 duiven en
10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen
• Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap OUDE & JAARLINGEN zal worden
betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2),
klassement per 5-tal (volledige prijzen), op alle wedvluchten tot 250,00 km.
Dit kampioenschap zal worden betwist met oude duiven en jaarlingen op 6
wedvluchten met een totale afstand van minimum400 km gedurende de periode
van 14 maart 2015 tot en met het weekend van de nationale wedvlucht vanuit
Bourges II. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in
aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en
10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager van
ring 2015) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven
(1+2), vanaf 16 mei 2015 tot en met het weekend vóór de laatste nationale
wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 6 wedvluchten tot
maximum 250,00 km, met een totale afstand van minimum400 km.
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in
aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en
10 liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
KLEINE HALVE FOND OUDE & JAARLINGEN – KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN
SNELHEID OUDE & JAARLINGEN – SNELHEID JONGE DUIVEN (*)
Datum

Lossingsplaats

Afstand

Aantal
deelnemende
duiven

Plaats 1ste get.

Plaats 2de get.

Coëfficient

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

(*) aanduiden wat past
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015
AS-DUIVEN
Voor ALLE kampioenschappen AS-DUIF KLEINE HALVE-FOND en AS-DUIF SNELHEID dienen de uitslagen SAMEN met de deelnemingsformulieren te worden
toegestuurd.
Het nationaal kampioenschap AS-DUIF zal, rekening houdend met het ringnummer, worden betwist in 13 categorieën :
• in SNELHEID OUDE (drager van ring 2013 of ouder), de beste 6 uitslagen met
dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van
minimum 400 km afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten
tot maximum 250,00 km, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden
betwist met oude duiven, gedurende de periode van
14 maart 2015 tot en met het weekend van de nationale wedvlucht vanuit
Bourges II.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
van de oude duiven
van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• in SNELHEID JAARLINGEN (drager van ring 2014), de beste 6 uitslagen met
dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van
minimum 400 km afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten
tot maximum 250,00 km, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden
betwist met jaarlingen, gedurende de periode van
14 maart 2015 tot en met het weekend van de nationale wedvlucht vanuit
Bourges II.
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
van de jaarlingen
van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• in SNELHEID JONGE DUIVEN (drager van ring 2015), de beste 6 uitslagen met
dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van
minimum 400 km afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten
tot maximum 250,00 km, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking worden genomen.
Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de
periode van 16 mei 2015 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
• in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2013 of ouder) , de beste 5 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand
van minimum 1.250 km afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met
voor de Nederlandstalige PE: GIEN/BLOIS/TOURS, maar geen nationale wedvluchten
voor de Franstalige SPE: BOURGES/NEVERS/VIERZON maar geen nationale wedvluchten
(behalve voor Luxemburg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE/MOULINS/VICHY maar
geen nationale vluchten).
met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit
kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven, gedurende de periode van 2 mei 2015 tot en met het weekend van de nationale wedvlucht vanuit
Bourges II.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
van de oude duiven
van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• in KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2014), de beste 5 uitslagen
met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van
minimum 1.250 km afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met
voor de Nederlandstalige PE: GIEN/BLOIS/TOURS, maar geen nationale wedvluchten
voor de Franstalige SPE: BOURGES/NEVERS/VIERZON maar geen nationale wedvluchten
(behalve voor Luxemburg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE/MOULINS/VICHY maar
geen nationale vluchten).
met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit
kampioenschap zal enkel worden betwist met jaarlingen, gedurende de periode
van 2 mei 2015 tot en met het weekend van de nationale wedvlucht vanuit
Bourges II.
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
van de jaarlingen
van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
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• in KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2015) de beste 4 uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand
van minimum 1.000 km afgelegd voor de 4 gekozen wedvluchten en dit uit wedvluchten vanaf 250,01 km tot en met
voor de Nederlandstalige PE: GIEN/BLOIS/TOURS, maar geen nationale wedvluchten
voor de Franstalige SPE: BOURGES/NEVERS/VIERZON maar geen nationale wedvluchten
(behalve voor Luxemburg : BOURGES/NEVERS/AUXERRE/MOULINS/VICHY maar
geen nationale vluchten).
met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de
periode van 13 juni 2015 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
• in GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2013 of ouder), de beste
4 NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE/SPE met dezelfde duif, klassement
per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale
wedvluchten :
BOURGES (oude) van 30/5, CHÂTEAUROUX (oude) van 6/6, GUERET (oude) van
13/6, MONTLUCON (oude) van 20/6, ARGENTON (oude) van 27/6, LA SOUTERRAINE
(oude) van 4/7, CHÂTEAUROUX (oude) van 11/7 en BOURGES (oude) van 1/8/2015.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE/SPE. Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• in GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2014), de beste 4 NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE/SPE met dezelfde duif, klassement per
10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale
wedvluchten :
BOURGES (jaarlingen) van 30/5, CHÂTEAUROUX (jaarlingen) van 6/6, GUERET (jaarlingen) van 13/6, MONTLUCON (jaarlingen) van 20/6, ARGENTON (jaarlingen) van
27/6, LA SOUTERRAINE (jaarlingen) van 4/7, CHÂTEAUROUX (jaarlingen) van 11/7
en BOURGES (jaarlingen) van 1/8/2015.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE/SPE. Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• in GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2015), de beste
4 NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE/SPE met dezelfde duif, klassement
per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale
wedvluchten :
BOURGES (jonge) van 1/8, CHÂTEAUROUX (jonge) van 8/8, ARGENTON (jonge)
van 15/8, LA SOUTERRAINE (jonge) van 22/8, ISSOUDUN (jonge) van 29/8 en
CHÂTEAUROUX (jonge) van 5/9/2015.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE/SPE. Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• in FOND OUDE(drager van ring 2013 of ouder), de beste 3 NATIONALE, ZONALE
of uitslagen van de PE/SPE met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen),
op de nationale wedvluchten uit: LIMOGES van 30/5, VALENCE van 6/6, CAHORS
van 13/6, LIMOGES (oude) van 20/6, MONTELIMAR (oude) van 27/6, MONTAUBAN
(oude) van 4/7, BRIVE (oude) van 11/7, JARNAC (oude) van 18/7, TULLE (oude) van
25/7 en LIBOURNE (oude) van 1/8/2015.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE/SPE. Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• in FOND JAARLINGEN (drager van ring 2014), de beste 2 NATIONALE, ZONALE
of uitslagen van de PE/SPE met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen),
op de nationale wedvluchten uit:
LIMOGES (jaarlingen) van 20/6, MONTELIMAR (jaarlingen) van 27/6, BRIVE (jaarlingen) van 11/7, JARNAC (jaarlingen) van 18/7 en TULLE (jaarlingen) van 25/7/2015.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE/SPE. Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• in GROTE FOND OUDE (drager van ring 2013 of ouder), de beste 2 NATIONALE
uitslagen, met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale
wedvluchten uit:
PAU van 19/6, AGEN (oude) van 26/6, BARCELONA van 3/7, ST.VINCENT van 10/7,
MARSEILLE van 17/7, NARBONNE (oude) van 24/7 en PERPIGNAN van 31/7/2015.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
• in GROTE FOND JAARLINGEN (drager van ring 2014), de beste 2 NATIONALE
uitslagen, met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale
wedvluchten uit:
AGEN (jaarlingen) van 26/6, MONTAUBAN (jaarlingen) van 4/7, NARBONNE (jaarlingen) van 24/7 en LIBOURNE (jaarlingen) van 1/8/2015.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015
AS-DUIVEN
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF
GROTE FOND OUDE – GROTE FOND JAARLINGEN – FOND OUDE – FOND JAARLINGEN
GROTE HALVE-FOND OUDE – GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN – GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN
Ringnummer
Jaartal
Categorie
N = nationaal
Aantal
Behaalde
Datum
Lossingsplaats
Z = zonaal
Afstand
deelnemende
Coëfficient
prijs
PE/SPE(*)
duiven
N-Z-PE/SPE
N-Z-PE/SPE
N-Z-PE/SPE
N-Z-PE/SPE
N-Z-PE/SPE
N-Z-PE/SPE
TOTAAL
Naam en voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel.
KBDB-Lidnummer
Datum en handtekening
(*)aanduiden wat past
voor de categorie GROTE FOND (enkel nationale uitslagen), voor FOND en GROTE HALVE-FOND (aanduiden N-Z-PE/SPE)

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF
KLEINE HALVE-FOND OUDE – KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN – KLEINE HALVE- FOND JONGE DUIVEN
SNELHEID OUDE – SNELHEID JAARLINGEN – SNELHEID JONGE DUIVEN
Ringnummer
Jaartal
Categorie
Datum

Lossingsplaats

Afstand

Aantal
Behaalde prijs deelnemende
duiven

Coëfficient

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ATTEST voor juistheid van de vermelde prijzen
(naam en adres van de betrokken vereniging en handtekening van de voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder)
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HET KWEEKSTATION BIEDT AAN
ZOMER-JONGEN
FOTO’S KAMPIOENDAG VLAAMS-BRABANT

NIEUW NG :
IEDI
IN AANB IS
LOU N
O
VAN LO

MIJN KBDB LIDNUMMER: ...............................................................................................
(Dit geldt enkel voor de Belgische duivenliefhebbers)

B E S T E L B O N
Uitknippen en onder omslag zenden naar:

KWEEKSTATION NATURAL
R. Delbekestraat 165 - 2980 St. Antonius-Zoersel - België
Tel: 03 383 08 31 - Fax: 03 383 08 22 - Int. 0032
e-mail: info@breedingstation.com

Wij waarborgen:

• 1. een perfecte gezondheid op het ogenblik van
de verzending;

•2. een strenge controle en zifting, van elke jonge
duif voor de verzending;

•3. de uitstekende afstamming van elke duif en de

Wij vragen u vriendelijk de bestelde jonge duiven
vóór de levering te betalen. Indien u uw jongen
zeer snel (ongeveer binnen de tien werkdagen)
wenst te ontvangen, verzoeken wij u het verschuldigde bedrag bij de verzending van uw bestelbon te
storten op:

• voor België: postchequerekening
IBAN: BE63 0000 0427 8508
BIC: BPOTBEB1

Indien er geen haast is, mag u wachten tot
ontvangst van uw inschrijvingscertificaat met de
richtlijnen in verband met de betaling van
uw bestelling.
Bij annulering van de bestelling door de klant,
wordt het gestorte bedrag binnen de 10 dagen
terugbetaald.

V/HF
V/HF
V/HF
V/HF
V/HF
V/HF
V/HF
V/HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF
HF/F
HF/F
HF/F
HF/F
HF/F

JANSSEN GEBR.
LEUS
MARCELIS
PAUWELS F.
GEERINCKX (SOONTJENS)
TOURNIER
VAN DYCK
WOUTERS L.
ENGELS J. & J.
FABRY
GEERTS W.
GRONDELAERS J.
HOREMANS
HOUBEN J.
VAN LOON
AELBRECHT (DE RAUW-SABLON)
HUYSKENS-VAN RIEL
MEULEMANS K.
ROOSENS

DUIVER DUIVIN
HF/F
HF/F
HF/F
HF/F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V/HF

➥

Belangrijk bericht!
Betaling jonge duiven op voorhand.

DUIVER DUIVIN

➦

De zomer-jongen worden vanaf 1 juli geleverd in
volgorde van het toekomen van de bestelbons op
het Kweekstation.

Ik wens het bestelde te ontvangen in (onderlijnen): juli - augustus.
Ondergetekende wenst, zo mogelijk volgende basisbloedstroming(en): (aankruisen)

➥

KWEEKSTATION NATURAL
B-2980 St. ANTONIUS ZOERSEL - BELGIE

Totaal aantal gewenste jongen: .....................................................................................
zijnde ........................... duiver(s), en ........................... duivin(nen)
Geslacht kan bij zeer jonge duiven niet gewaarborgd worden.

➦

strenge selectie van alle kweekkoppels in het
Kweekstation;
•4. de ernst waarmee elke bestelling voorbereid
en uitgevoerd wordt. Geen enkel onderscheid
wordt er tussen onze klanten gemaakt.
Niemand kan zelf de duiven komen kiezen die
hij bestelt.
Indien u zomer-jongen wenst, vragen wij u vriendelijk bijgaande bestelbon duidelijk in te vullen en
terug te zenden aan:

Ondergetekende wenst te ontvangen, aan huis afgegeven, aan de prijs van
e 30,- per jonge duif + e 17,5 verzendingskosten per bestelling.

DE SCHEEMAECKER
VANDENABEELE
THONE J.
TOYE S.
AARDEN J.
BOSTYN
BRICOUX
CATTRYSSE
DELBAR
DE SMET-MATTHYS
SION
STICHELBAUT
VANBRUAENE
VAN DER ESPT
VANHEE
VAN SPITAEL
VAN WANROY
WUYTS-COMINES - WITTE DUIVEN

V = vitesse
HF = halve fond
F = fond
Zo u geen voorkeur hebt voor een bepaald ras en de keuze aan ons overlaat,
onderlijn dan welke afstand u speelt:

vitesse
Naam en adres (in hoofdletters):

-

halve fond

-

Klantnummer:

fond
................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
(...............................................) ..............................................................................................................................................................................

Mail:

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

Tel. nr.:

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

Datum: ................................................................. Handtekening: .......................................................................................................
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ZOMER-JONGEN 2015

De prijs per jonge duif bedraagt voor België:
€ 30 per jonge duif + € 17,5 verzendingskosten per
bestelling.
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NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS 2015
BOURGES VOOR DE JEUGD
Uitsluitend voorbehouden aan onze JONGE LEDEN

-

•
•

NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS 2015
Voor de eerste maal in 1995 ingericht door de Jeugdclubs van de provinciale
entiteiten, staat dit CRITERIUM open voor alle jonge duivenliefhebbers van het land.
Criteria
• lid zijn van de KBDB
• 2 leeftijdscategorieën (leeftijd op 31/12/2015) :
van 6 t.e.m. 20 jaar
van 21 t.e.m. 30 jaar
Ieder lid van een associatie dient aan de leeftijdsvoorwaarden te voldoen.
Indien u in tandem, tridem,… 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 ofwel een jonge duif, een jaarling of een oude duif
- geen minimum aantal 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, voorzien van de
stempel van de vereniging.
De prijzen worden behaald tussen 16/05/2015 en 30/08/2015
De coëfficiëntberekening gebeurt tot 4 cijfers na de komma, zonder afronding.
Inzending van deelnemingsformulieren EN uitslagen naar de KBDB
Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE
Uiterste datum van inzending:
- Per post: 18 SEPTEMBER 2015 – postdatum telt
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle: 18 SEPTEMBER 2015 om 12u00
’s middags uiterlijk

•
•
•
•

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

NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS KBDB 2015
Naam en voornaam :
Adres :
Postcode:
Woonplaats :
Tel :
Geboortedatum
KBDB-Lidnummer :
Ringnummer
Datum
wedvlucht
Lossingsplaats
Afstand
hok
behaalde
prijs
aantal
deelnemende
1
2
3
Ondergetekende verklaart dat de inzender werkelijk actief de duivensport beoefent.
Uiterste inschrijvingsdatum : 18.09.2015 (poststempel)
Handtekening voorzitter

Gratis nationale dubbeling
voor de JEUGD en voor de BEGINNELINGEN
op de wedvlucht uit BOURGES van 1 augustus 2015
Gesticht door de Werkgroep van Jeugdclub Antwerpen

STER VAN DE BOETES

In samenwerking met de KBDB en het bestuur van DE BELGISCHE VERSTANDHOUDING
is dit jaar opnieuw een GRATIS NATIONALE DUBBELING voorzien voor de jeugdige
liefhebbers tot de leeftijd van 30 jaar (geboortejaar 1985) en voor de beginnelingen
(3 jaar lid) en dit voor gans België.

duiven

Coëfficiënt

DE LABORATORIA
VAN DOKTER VEEARTS DOMICENT

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

20

ETES OPGELEGD DOOR
BEHEER EN BESTUUR 2015

V

WIE KAN DEELNEMEN ?
- Ieder zelfstandig spelende duivenliefhebber, in orde met de KBDB, die niet ouder is dan
30 jaar (geboortejaar 1985) kan vrij en zonder kosten deelnemen
- Jeugdige tandems, tridems,… die allen voldoen aan deze leeftijdsgrens
- Iedere beginneling, aangesloten sinds 2012.
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
krijgen. De liefhebber, Liefhebber
die wenst deel te
nemen aan de Vereniging
dubbeling, dient dit
Vergezeller
te melden bij de inkorving van zijn duiven aan de verantwoordelijke van het
inkorvingslokaal. Deze inschrijvingslijsten zullen
250 € via de provinciale groepering
gefaxt of verstuurd worden naar :
Mevrouw Violette GODITIABOIS – Planche
8 –€7880
FLOBECQ – Fax. 068/44.88.62.
100
/ mand
Verder zijn de onderrichtingen van de nationale inrichter van toepassing.

250 €

Iedere deelnemer die voldoet aan de voorwaarden, krijgt GRATIS een uitslag
toegezonden door de Belgische Verstandhouding.
250 €
PRIJZENTAFEL
Per PE : 1 trofee voor de eerste eerstgetekende 250 €
4 bijkomende trofeeën voor de vier volgende eerstgetekenden.
250 €
Ereprijswinnaar : trofee geschonken door de KBDB

250uitgenodigd
€
De winnaars worden persoonlijk verwittigd en
op de prijsuitreiking
tijdens de Nationale Dagen van de KBDB in januari 2016.
250 €
250 €
250 €

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
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Laboratoire COLMAN PVBA
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CONDITIE PREPARATEN VOOR DUIVEN

Gevitamineerde souvereine pillen COLMAN

CNK: 0130401 (100 pil.) voor een prijs van 9 €, CNK: 0081620 (500 pil.)
voor een prijs van 38 €, CNK: 0081638 (1000 pil.) voor een prijs van 65 €
Bevatten 6 vitaminen (B1, B2, B3, B6, B12, E) en soja-lecithine, noodzakelijk
voor een optimale stofwisseling en 6 spierversterkende planten.

JURIDISCH HOEKJE

Multi-gevitamineerde souvereine capsules + Ginseng COLMAN
CNK: 0370320 (100 caps.) voor een prijs van 9 €
Bevatten 10 vitaminen (B1, B2, B3, B5, B6, B12, A, D3, E, C) en ginseng
voor een betere levenskracht.

Antico X COLMAN (1/2 l)

CNK: 1429927 voor een prijs van 9 €
Aangewezen tegen platte mest. Geef terug levendigheid en eetlust.

Succes COLMAN (125 ml)

CNK: 3086444 voor een prijs van 20 €
Bevat Ijzer, Iodium, minerale elementen voor een groter uithoudingsvermogen.
Mugmo X COLMAN (30 ml) - neusdruppels CNK: 1429935 voor een prijs van 9 €
Reinigt de neus, de bek en de keel. Vermijd de slijmen en de besmetting.
Zwartoogwater (10 ml) - oogdruppels CNK: 0099671 voor een prijs van 9 €
Zorg van de ogen, bekstoten en waterachtige ogen.

Tisane Souvereine COLMAN (100 g)

CNK: 0086975 voor een prijs van 9 €
Samengesteld met 20 planten. Ideaal voor kweek, vluchten, winter en rui.

Bad Souvereine COLMAN (200 g)

CNK: 0027904 voor een prijs van 3 €
Voor een zuivere duif, een ontsmettend bad met uittreksel pijnboomnaalden.

Specialiteiten alleen verkrijgbaar in apotheek.
Geef het nationaal kodenummer (CNK) aan uw apotheker.

Onze producten in detail op onze website : www.laboratoire-colman.be

Laboratoire COLMAN - Duiven specialiteiten -

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

NIEUW
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PLUS I.C.+
BLACK LABEL
MENGELINGEN
De Plus I.C. + Black Label mengelingen bevatten
de bijzondere zwarte maïs die uitzonderlijk rijk
is aan antioxidanten en anthocyanen.
Die antioxidanten zorgen voor
een goede spierbescherming, minder
spiercelbeschadiging en meer uithouding.
Anthocyanen (C3G) zijn antioxidanten die een
antimicrobiële werking hebben, de duiven tegen
ziekte beschermen en de immuniteit verhogen.
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HET PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP
VLAAMS BRABANT 2015
I.

ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN
• Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP
De liefhebber met het meeste aantal punten in de categorieën met de eerste twee getekende duiven
(1+2). Per reeks worden er 5 laureaten geklasseerd.

5° GROTE HALVE FOND OUDE/JAARSE DUIVEN, de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 5,
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 16 mei tot en met 4 september 2015.

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 : PAU, AGEN, BARCELONA, ST.VINCENT,
MARSEILLE, NARBONNE en PERPIGNAN.

6° FOND OUDE DUIVEN de 3 beste uitslagen met dezelfde oude duif klassement per 5, op de wedvluchten
uit LIMOGES II, VALENCE, CAHORS, MONTAUBAN, MONTELIMAR, LIBOURNE, BRIVE, JARNAC EN TULLE.

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, VALENCE, CAHORS, LIMOGES II MONTELIMAR, MONTAUBAN, BRIVE, JARNAC, TULLE EN LIBOURNE.
Het kampioenschap FOND JAARSE DUIVEN
zal betwist worden met de eerste twee getekende jaarse duiven (1+2), klassement per 4-tal en dit op
2 wedvluchten naar keuze tussen de volgende wedvluchten : LIMOGES II, MONTELIMAR, MONTAUBAN,
BRIVE, JARNAC, TULLE EN LIBOURNE
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 verder dan MONTARGIS 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 16 mei tot en met 15 augustus 2015. 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 18 juli tot en met 5 september 2015. 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 4-tal,
op de wedvluchten SOURDUN, SOUPPES-SUR-LOING, MONTARGIS.
Dit kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën zowel oude & jaarse als jonge duiven over
6 wedvluchten gedurende de periode van 2 mei tot en met 29 augustus 2015, 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.
Dit kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën zowel oude & jaarse als jonge duiven over
6 wedvluchten gedurende de periode van 4 april tot en met 30 augustus 2015. 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 100 duiven en 10 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 14 maart tot en met 30 augustus 2015. 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 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.

II.

KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF (enkel prijzen per 5-tal)
• Het kampioenschap AS-DUIF zal rekening houdend met het ringnummer, worden betwist in alle
categorieën
3 prijzen per categorie : Oude & Jaarse & Jonge.

7° FOND JAARSE DUIVEN de 2 beste uitslagen met dezelfde duif klassement per 5, op de wedvluchten uit
LIMOGES , MONTELIMAR, MONTAUBAN, BRIVE, JARNAC, TULLE & LIBOURNE.
8° GROTE FOND, de 2 beste uitslagen, met dezelfde oude duif, klassement per 5, op de internationale
wedvluchten uit PAU, AGEN, BARCELONA , ST.VINCENT, MARSEILLE, NARBONNE & PERPIGNAN.

III. ALGEMENE BESCHIKKINGEN
De deelname aan de provinciale kampioenschappen is voorbehouden aan alle liefhebbers uit Vlaams Brabant die houder zijn van de KBDB lidkaart 2015.
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 (na Bourges 2), worden de resultaten
van de gemengde prijskampen eveneens aanvaard voor de kampioenschappen met de oude duiven
(niet voor jaarlingen).
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.
Alle kopieën van resultaten dienen ter rechtvaardiging, te worden ondertekend door de voorzitter en een
bestuurslid van de duivenliefhebbervereniging waar de duif werd ingekorfd.
De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen WORDEN NIET in aanmerking
genomen voor kampioenschappen georganiseerd in de schoot van de KBDB (nationaal of provinciaal).
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 plus vergezeld van de uitslagen ten Bondszetel van de KBDB –Gaasbeeksesteenweg 52 - 1500 Halle
Uiterste datum : 01 Oktober 2015 (poststempel).
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxi-post, enz.
Alle palmaressen die ten Bondszetel na die datum toekomen zullen als laattijdig worden beschouwd
en dus niet in aanmerking worden genomen.

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 zullen pas gepubliceerd worden na de vermelde
reclamatietijd.
Per reeks worden er 3 asduiven geklasseerd. De laureaten ontvangen een medaille.

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, fax, taxi-post.
Alle documenten die ten Bondszetel KBDB Vlaams Brabant toekomen na de gestelde limiet zullen niet
in aanmerking worden genomen.

1° KLEINE SNELHEID, de 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 5, op de wedvluchten Fleurus, Quievrain & Momignies met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
Dit kampioenschap wordt betwist met oude & jaarse en jonge duiven (geen gedubbelde jaarlingen), gedurende de periode van 14 maart tot en met 30 augustus 2015.

VIII. GESCHILLEN

2° GROTE SNELHEID, de 7 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 5, op de wedvluchten Noyon
& Soissons met een deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap wordt
betwist met oude & jaarse en jonge duiven gedurende de periode van 4 april tot en met 30 augustus
2015.

IX. PROVINCIALE KAMPIOENENDAG

3° KLEINE HALVE FOND, de 5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 5, op de wedvluchten
SOURDUN, SOUPPES-SUR-LOING, MONTARGIS 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 2 mei tot en met 30 augustus 2015 .
4° GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN, de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 5, op alle
wedvluchten verder dan MONTARGIS 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
18 juli tot en met 5 september 2015.

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.

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.

De Provinciale Kampioenendag van Vlaams -Brabant
zal doorgaan op zondag 13 maart 2016
in “Salons Waerboom” te Groot-Bijgaarden.
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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 2015 te bestellen.

INDIEN IK 10 DUIVEN BESTEL (Vóór 24 juli 2015)
HEB IK RECHT OP EEN ELFDE DUIF GRATIS!!!

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
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BESTELBON ZOMER JONGEN 2015

BESTELBON

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 51 keer teletekst klasse extra
zomerjongen

INTERNATIONAAL DUIVENKWEEKCENTRUM ‘LIMBURG’

Naam:_______________________________ Voornaam:_________________
Straat:_________________________________________________________
Postcode:_____________ Plaats: ___________________________________
Telefoon:_______________________________________________________
Handtekening:
Ik wens de volgende ZOMER JONGEN 2015 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
stuks

aantal
duiver(s)

aantal
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)
oHeremans Ceusters (€100,00)
Totaal
duiver(s)
duivin(nen)
Alle leveringen zullen worden uitgevoerd volgens datum bestelling.

VOOR SNELLE BESLISSERS!
Afgelopen jaar 2014 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
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PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2015
EN KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015
PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2015 EN KAMPIOENSCHAP
OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB
1. ASDUIF SNELHEID – oude & jaarlingen. - 12 prijzen
Klassement per duif.
6 prijzen gewonnen tussen 1/4 en 31/8/15 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 31/8/15 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 16/5 en 31/8/15 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.
5. ASDUIF HALVE-FOND – jonge duiven. - 12 prijzen
Klassement per duif.
4 prijzen gewonnen tussen 7/6 en 31/8/15 op vluchten met lossing verder dan Parijs
tot Châteauroux (Châteauroux dus NIET inbegrepen)
Enkel de duiven met 4 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.
6. ASDUIF FOND – jonge duiven - 12 prijzen
Klassement per duif.
3 prijzen gewonnen op de vluchten Bourges 1/8/15, Argenton 15/8/15,
La Souterraine 22/8/15 en Châteauroux 5/9/15
Voor dit kampioenschap wordt enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen in aanmerking genomen.
Enkel de duiven met 3 geldige prijzen zullen kunnen gerangschikt worden.
7. SNELHEIDSKAMPIOENSCHAP – oude & jaarlingen. - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op 5 vluchten vanaf Quiévrain tot
Parijs, dit tussen 1/4 en 31/8/2015.
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 31/8/2015.
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 16/5 en 31/8/2015.
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 7/6 en 31/8/2015.
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.

12. FONDKAMPIOENSCHAP – jonge duiven - 10 prijzen
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven jonge duif op de vluchten Bourges 1/8/15,
Argenton 15/8/15, La Souterraine 22/8/15 en Châteauroux 5/9/15 (dus max. 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 2015. - 3 prijzen
De liefhebber die zich het best rangschikt binnen de eerste vijf gerangschikten 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 1/4/15 tot en
met 31/8/15 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.
Voor nadere inlichtingen en gegevens in verband met deze kampioenschappen van
de Oost-Vlaamse Jeugdclub, verwijzen wij naar het tijdschrift “Bouwstenen voor de
Toekomst”.
ALGEMENE REGLEMENTERING – voornaamste punten.
-

Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit van de KBDBlidkaart 2015 – Provinciale Entiteit Oost-Vlaanderen.

-

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 2015 (poststempel telt !!!)
(desgevallend snelheid opgeven)
De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen binnengebracht worden op de
zitdag te Zwijnaarde op 21/9/2015 en 28/09/2015, of dienen opgestuurd te worden aan de KBDB Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle
(poststempel telt !!!)
INDIEN DE UITSLAGEN NIET IN ONS BEZIT ZIJN OP 28 SEPTEMBER 2015 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).
Speciale inschrijvingsformulieren, alsook de volledige reglementering, zullen ten gepaste
tijde overgemaakt worden aan de Oost-Vlaamse verenigingen, en zullen kunnen bekomen
worden op het Secretariaat van de Oost-Vlaamse Provinciale Entiteit van de KBDB

HET COMITÉ OOST-VLAANDEREN
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SPONSORVLUCHTEN PE ANTWERPEN 2015
INFO FORMULIER PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN
CRITERIUM FOND JONGE DUIVEN met eerstgetekende

CRITERIUM SNELHEID JONGE DUIVEN met eerstgetekende

18/07/15
GIEN JONGE DUIVEN (provinciale uitslag)
01/08/15
BOURGES JONGE DUIVEN (provinciale dubbeling)
22/08/15
LA SOUTERRAINE JONGE DUIVEN ( provinciale dubbeling)
Per vlucht te winnen
1e prijs
125 €
2e prijs
100 €
3e prijs
75 €
10 x 50 =
500 €
800 € x 3 vluchten = 2.400 €

2 vluchten uit Quiévrain(middenlijn) op 6/6/15 en 5/7/15
per arrondissement & Momignies (oostenlijn) op 5/6/15 en 4/7/15

Rodaniahorloges : te winnen door de ereprijswinnaars op de provinciale vluchten (enkel
jonge)
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 coëfficiënt op één van de
3 vluchten wint eveneens een Rodaniahorloge.

Rodaniahorloges : te winnen door de liefhebbers met de laagste coëfficiënt per arrondissement/oostenlijn over de 2 vluchten. De winnaar met de allerlaagste coëfficiënt over de
2 vluchten ontvangt bovendien een waardebon van 25 €.
(Reservevluchten : Quiévrain 19/7/15 - Momignies 18/7/15)

Met 1ste getekende over deze twee vluchten te winnen :
1 x 125 =
125 €
1 x 100 =
100 €
1 x 75 =
75 €
4 x 50 =
200 €
500 € x 4 arrondissementen= 2.000 €

De gewonnen prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden op de provinciale kampioenendag van Antwerpen
in het Aldhem Hotel te Grobbendonk op 12 december 2015

Deelnemingsformulier sponsorvluchten PE Antwerpen snelheid 2015
binnen te sturen vóór 15 augustus 2015 naar KBDB – PE Antwerpen p/a Gaasbeeksesteenweg 52/54 – 1500 Halle
Naam en voornaam :
Adres :
Postcode:
Woonplaats :
Geboortedatum
KBDB-Lidnummer :
Datum

Tel :
Ringnummer

Vereniging / samenspel

Aantal duiven

Behaalde prijs
1e getekende

Voorbehouden
KBDB

Inzending van de formulieren
VOOR DEELNAME AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN van de PROVINCIALE ENTITEITEN 2015
OOST-VLAANDEREN
De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren
EN VAN DE BETREFFENDE UITSLAGEN is 28 september 2015 (poststempel telt !!) (Desgevallend snelheid opgeven).
De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen binnengebracht
worden op de zitdag te Zwijnaarde op 21/09/2015 en 28/09/2015,
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 28 SEPTEMBER 2014 ZAL DE INZENDING NIET WEERHOUDEN WORDEN !!!
VLAAMS-BRABANT
Inzending van de palmaressen, VERGEZELD VAN DE UITSLAGEN, ten
Bondszetel van de KBDB-Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Uiterste datum : 1 oktober 2015 (poststempel).
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxipost, enz.
Alle palmaressen die ten Bondszetel toekomen na deze datum zullen als laattijdig worden beschouwd en dus niet in aanmerking worden genomen.
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LIMBURG
Het opgaveformulier dient UITERLIJK 1 OKTOBER 2015 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 afgegeven, worden niet
direct nagezien. Voor zendingen per post wordt poststempel
30.09.2015 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-Staatsbaan 23 te 8610 Kortemark.
Ze moeten aldaar toekomen uiterlijk op 24.09.2015 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 18 september
2015 (poststempel) toekomen op de KBDB - Gaasbeeksesteenweg
52-54 – 1500 Halle, gestaafd met de uitslagen.
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VOOR DEELNAME AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN
VAN DE PE 2015

TE BEWAREN

VOOR DEELNAME AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN van de PE 2015

PROVINCIALE ENTITEITEN

KAMPIOENSCHAPPEN 2015

PE
Naam en voornaam

KBDB lidnummer

Adres :

Categorie

Datum

Wedvlucht

Aantal
deelnemende
duiven

Prijs
Prijs
1e getekende 2e getekende

Inkorflokaal

Voorbehouden aan de KBDB

Datum :
Handtekening

PROVINCIALE ENTITEITEN
PE
Ringnummer:
Naam en voornaam
Adres :

Datum

Wedvlucht

KAMPIOENSCHAPPEN 2015
AS-DUIF
KBDB lidnummer
Categorie

Inrichtende vereniging

Inkorflokaal

Afstand

Aantal
deelnemende
duiven

Behaalde
prijs

Bestemd
voor KBDB

Datum :
Handtekening

19

BELGIAN MASTER 2015
the most famous one-loft race in Belgium

18 augustus 2015
Tours-Nevele
Finale race Belgian Master

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

Programma
10u - 13u30

Bezoek aan: Versele-Laga Deinze*
of Paprikakwekerij Gemapa Nevele**

12u - 15u

Diverse eet- en drankstanden.
Barbecue voor de democratische prijs van € 15 p.p.
Vooraf inschrijven voor de barbecue is verplicht!

15u

Aankomst duiven met live registratie op groot scherm.

16u30

Optreden van WILLY SOMMERS.

17u30

Prijsuitreiking TOP 10-winnaars
+ verkoop van eerste 10 geregistreerde duiven en eerste 3 asduiven.

18u

GRATIS tombola met schitterende prijzen.

* Dit bezoek kan enkel met vertrek vanuit Nevele.
Hiervoor wordt een bus ingelegd, die vertrekt vanaf de parking om 10 u en 11 u.
** Dit bedrijf is op wandelafstand gelegen.

1500

J.H.P.

GRATIS

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

...............................................................................................................................................................................................................................
(aantal personen) deelnemen aan de barbecue op 18 augustus 2015 in Nevele en stort hierbij ............. x € 15

op rekeningnummer IBAN: BE86 4427 6351 8150 BIC: KREDBEBB met vermelding naam + aantal personen.
De bonnen voor de BBQ kunnen op 18 augustus aan de stand van de drankbonnen afgehaald worden.
Inschrijven vóór 12 augustus 2015!
handtekening:
Opsturen naar: Versele-Laga nv, Kapellestraat 70, 9800 Deinze - België, of inschrijven via de website: www.belgianmaster.com of via mail: info@belgianmaster.be

