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TER INFORMATIE, VINDT U, HIERNA, DE WERKWIJZE DIE WORDT TOEGEPAST TER OPVOLGING VAN DE BETALINGEN VAN DE EXTRA KOSTEN PER RING.
1. De Nationale Algemene Vergadering bepaalt :
- het aantal ringen dat de liefhebber kan kopen aan de basisprijs en dus vanaf welke ring er
een extra kost wordt geheven.
- de extra kost die wordt geheven.

Voor 2017 werd het bedrag vastgesteld op € 2,00 per ring vanaf de 151e ring.
2. Het rapport wordt gegenereerd in het administratief programma van de KBDB. Dit rapport
bevat de leden die meer ringen hebben aangekocht dan het aantal door de Nationale Algemene Vergadering bepaald en waarop een extra heffing van toepassing is.
3. Begin van elke maand (eerste week) wordt dit rapport bezorgd aan de dienst boekhouding.
4. De dienst boekhouding stuurt per mail de facturen uit met aanvraag tot betaling binnen
de 15 dagen.
5. Indien er geen betaling binnenkomt binnen de 5 dagen nà de vervaldatum van de factuur, dan verstuurt de dienst boekhouding per mail een 1e rappel met vermelding dat, bij de
volgende herinnering, de herinneringskosten bepaald door de NRVBB zullen worden aangerekend. Tevens vermeldt deze herinnering een uittreksel uit het reglement inzake de boete
die kan worden opgelegd.

Voor 2017 werden de herinneringskosten vastgesteld op € 15,00.
De boete is bepaald door art. 105 bis van het Nationaal Sportreglement.

De publicitaire teksten verbinden uitsluitend hun
auteur en niet de KBDB.
Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.

6. Eventuele reacties op de facturen worden voorgelegd aan de verantwoordelijke(n) die
werd(en) aangesteld om na te zien of de reacties terecht zijn. Eventueel contacteren zij de
betrokken secretaris die verdere opvolging kan doen.

Uitgever
Koninklijke Belgische
Duivenliefhebbersbond v.z.w.

Oplage:
20.000 ex. - Bondsblad
4.500 ex. - Bulletin national

8. De niet-betalers worden uitgenodigd op de vergadering van de Nationale Raad van Beheer
en Bestuur. Hiertoe wordt een aangetekende brief verzonden vanuit de nationale zetel.

Verantwoordelijke
voor de uitgave
Stefaan Van Bockstaele
Eindredactie
Stefaan Van Bockstaele
Redactie - Administratie
Gaasbeeksesteenweg 52-54
1500 Halle
Tel.: (02) 537 62 11
Fax: (02) 538 57 21
nationaal@kbdb.be
www.kbdb.be

Postabonnement België
€ 10,00
KBC BE79 4338 2420 0133
Vormgeving en druk:
Albe De Coker
Industrieterrein Polderstad
Boombekelaan 12
2660 Antwerpen (Hoboken)
Tel.: 03/830 30 00
Fax: 03/830 33 89
www.albedecoker.com

7. De dienst boekhouding maakt de lijst van onbetaalde facturen.

9. Verdere behandeling door de Nationale Raad van Beheer en Bestuur.
***
Op basis van deze procedure en op basis van artikel 105 bis van het Nationaal Sportreglement,
werden volgende liefhebbers reeds geschorst :
- Obada Marcel – Limal
- Poucet Thomas – Havrenne
- Drost Dirk-Jelle – Zarren
Voortaan zal bij iedere herinnering voor betaling een herinneringskost van € 15,00 worden aangerekend. Vermijd deze extra kost en betaal uw facturen binnen de vooropgestelde termijn.
Met dank voor uw medewerking !
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VERKIEZINGEN 2017
ACTUEEL GELDIG VERKLAARDE KANDIDATUREN door de NATIONALE RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR
07-06-2017
(bepaalde kandidaturen zijn nog steeds in onderzoek)
VLAAMS-BRABANT
Arrondissement BRUSSEL
Arrondissement HALLE-VILVOORDE
Van Bockstaele Stefaan - 1540 Herne, uittredend en herkiesbaar lid
Wees Albert – 1730 Asse, uittredend en herkiesbaar lid
De Bosscher Boudewijn – 1980 Zemst
Joossens Rudi – 1501 Buizingen
Wauters Philip – 1700 Sint-Ulriks-Kapelle
Arrondissement LEUVEN
Claeskens Eddy – 3470 Kortenaken, uittredend en herkiesbaar lid
Bogaerts Jean-Pierre – 3300 Oplinter
Dardenne Daniël – 3130 Begijnendijk
Schotsmans Gerd – 33272 Messelbroek
Verbist Francis – 3461 Molenbeek-Wersbeek
Vos Boudewijn – 3390 Tielt-Winge
WEST-VLAANDEREN
Arrondissement BRUGGE
Schreel Dirk – 8210 Zedelgem, uittredend en herkiesbaar lid
Haesaert Paul – 8820 Torhout
Meerschaert Koen – 8340 Moerkerke
Simpelaere Rik – 8820 Torhout
Verleije Davy – 8340 Damme
Arrondissement DIKSMUIDE
Verkinderen Frank – 8650 Houthulst, uittredend en herkiesbaar lid
Arrondissement IEPER
Logie Wim – 8970 Poperinge
Arrondissement KORTRIJK
Vandenberghe Dany – 8560 Gullegem
Arrondissement OOSTENDE
Arrondissement ROESELARE
De Keyser Kurt – 8840 Staden, uittredend en herkiesbaar lid
Arrondissement TIELT
Mouton Yvan – 8780 Oostrozebeke
Arrondissement VEURNE
OOST-VLAANDEREN
Arrondissement AALST
Callebaut Guy – 9310 Herdersem
Coppens Freddy – 9400 Okegem
De Backer Luc – 9310 Baardegem
Nuël Wim – 9340 Lede
Arrondissement DENDERMONDE
Hermans Frans – 9220 Moerzeke
Arrondissement EEKLO
Arrondissement GENT
Piens Bart – 9890 Gavere
Arrondissement OUDENAARDE
D’Hondt Filip – 9680 Etikhove
Rousseau Marc – 9700 Leupegem
Van Overwaele Freddy – 9660 Michelbeke
Arrondissement SINT-NIKLAAS
Bafort Luc - 9140 Temse, uittredend en herkiesbaar lid
Van Raemdonck Gert-Jan – 9120 Haasdonk
LIMBURG
Arrondissement HASSELT
Kempeneers Wim – 3850 Nieuwerkerken, uittredend en herkiesbaar lid
Geerinck Dany – 3550 Zolder
Vanmeert Koen – 3545 Zelem
Arrondissement MAASEIK
Pottel Karel – 3990 Kleine-Brogel
Arrondissement TONGEREN
Houbrechts Gino – 3840 Gors-Opleeuw
ANTWERPEN
Arrondissement ANTWERPEN
Oorts Jozef – 2240 Zandhoven, , uittredend en herkiesbaar lid
Huybrechts Marc – 2940 Stabroek
Arrondissement MECHELEN
De Winter Juliaan – 2860 Sint-Katelijne-Waver, uittredend en herkiesbaar lid
Van Vlierberghe Guido – 2880 Mariekerke

Arrondissement TURNHOUT
Bruurs Alphons – 2381 Weelde, uittredend en herkiesbaar lid
Bluekens Jan – 2330 Merksplas
Bodengien Pascal – 2440 Geel
Lemmens Ulrich – 2490 Balen
Van Eynde Roger – 2450 Meerhout
HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT
HENEGOUWEN
Arrondissement ATH
Leturcq Dany – 7971 Wadelincourt, uittredend en herkiesbaar lid
Titart Pierre - 7912 Saint-Sauveur, uittredend en herkiesbaar lid
Arrondissement CHARLEROI
Lachapelle Henri – 6030 Marchienne-au-Pont
Leenen Joseph – 7160 Godarville
Sebille Francis – 6110 Montigny-le-Tilleul
Arrondissement MONS
Bastien Jimmy – 7380 Baisieux
Mayeur Jacques – 7033 Cuesmes
Arrondissement MOUSCRON
Arrondissement SOIGNIES
Arrondissement THUIN
Remy Richard – 6460 Chimay
Arrondissement TOURNAI
Goulem Christian – 7534 Barry, uittredend en herkiesbaar lid
Maquet Philippe – 7604 Wasmes-Audemetz-Briffoeil
WAALS-BRABANT
Arrondissement NIVELLES
Palm Jean-Pierre – 1420 Braine-l’Alleud, uittredend en herkiesbaar lid
Cantillion Jacques – 1300 Wavre
Petit Francis – 1420 Braine-l’Alleud
Sapin Denis – 1315 Incourt
Stasseyns Didier – 1410 Waterloo
LUIK/NAMEN/LUXEMBURG
LUIK
Arrondissement Huy
Arrondissement LIEGE
Lageot Francine - 4040 Herstal, uittredend en herkiesbaar lid
Bailly Jacques - 4630 Soumagne, uittredend en herkiesbaar lid
Degee Jean-François - 4140 Sprimont
Scafs Richard - 4682 Heure-le-Romain
Arrondissement VERVIERS
Darimont Emile - 4801 Stembert
Arrondissement WAREMME
Vandervost Jean - 4280 Avin, uittredend en herkiesbaar lid
NAMEN
Arrondissement DINANT
Clement Daniel - Hermeton-sur-Meuse
Arrondissement NAMUR
Defrène Thierry - 5190 Onoz
Deneyer Philippe - 5310 Waret-la-Chaussée
Molle Pascal – 5640 Mettet
Arrondissement PHILIPPEVILLE
LUXEMBURG
Arrondissement ARLON
Arrondissement BASTOGNE
Marissal Jean-Pol – 6690 Vielsalm, uittredend en herkiesbaar lid
Muller Michel – 6637 Fauvillers
Arrondissement MARCHE-EN-FAMENNE
Levêque Léandre – 6900 Marche-en-Famenne
Arrondissement NEUFCHATEAU
Renaux Bruno – 6890 Ochamps
Arrondissement VIRTON
Burniat Boris – 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Cherain Patrick – 6760 Bleid
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
WIJZIGINGEN CRITERIA
NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
ALGEMENE BEPALINGEN

In toepassing van punt IV van de criteria van de nationale
kampioenschappen 2017, gepubliceerd op onze website en
verschenen in het vorige nummer van het Bondsblad n° 1/2017,
werden de hiernavolgende wijzigingen goedgekeurd door
de nationale raad van beheer en bestuur

• Voor de nationale wedvluchten in deze kampioenschappen komen
de NATIONALE, de ZONALE of de uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse
PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) in aanmerking met uitzondering evenwel van het kampioenschap GROTE FOND alwaar enkel NATIONALE uitslagen in aanmerking komen.
• De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen WORDEN NIET in aanmerking genomen voor 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 15/09/2017 –
12u00 niet meer worden rechtgezet.
• Alleen GOEDGEKEURDE wedvluchten komen in aanmerking.
• Enkel de formulieren, gepubliceerd op de KBDB-website of verschenen in het Bondsblad, evenals kopieën of een identieke layout ervan, worden als geldig aanvaard voor de inzending van de
nationale kampioenschappen. De liefhebber is verplicht om zijn
behaalde plaatsen in de uitslag op te geven.
• De wedvluchten vermeld in de verschillende categorieën kunnen,
in geval van overmacht, worden gewijzigd door de nationale raad
van beheer en bestuur.
• VOLLEDIGE palmaressen alsook palmaressen met een minimum
aan behaalde prijzen, overeenkomstig onderstaand schema, komen in aanmerking.

1. Ingevolge de onbeschikbaarheid van het lossingsterrein
in La Ferté s/Jouarre
SNELHEID
Volgende wedvluchten komen in aanmerking voor de
nationale kampioenschappen SNELHEID voor:
I. de PROVINCIALE ENTITEIT LIMBURG:
Mettet, Chimay, Vervins, Laon (Samoussy), Momignies,
Soissons (Margival) en Trélou s/Marne
II. de SAMENGEVOEGDE PROVINCIALE ENTITEIT
LUIK/NAMEN/LUXEMBURG:
Sector I LUIK
Bouillon, Gedinne, Mettet, Chimay, Dizy-le-Gros, Trélou s/Marne
en Nanteuil
Sector II NAMEN
Momignies, Dizy-le-Gros, Trélou s/Marne, Sens, Sourdun en
Sézanne
2. Rekening houdend met het nieuwe lossingsterrein van
Villemandeur/Montargis (+/- 35 km verder)
KLEINE HALVE-FOND
Volgende wedvluchten komen in aanmerking voor de
nationale kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND voor:
I. de PROVINCIALE ENTITEIT VLAAMS-BRABANT:
Villemandeur/Montargis, Melun (Andrezel), Chevrainvilliers en
Lorris
II. de SAMENGEVOEGDE PROVINCIALE ENTITEIT LUIK/
NAMEN/LUXEMBURG:
Sector I LUIK
Melun (Andrezel), Auxerre, Villemandeur/Montargis, Sourdun,
Saint Soupplets, Gien, Nevers, Bourges, Vierzon en Lorris
3.
KLEINE HALVE-FOND
Rekening houdend met de slechte weersomstandigheden
in het weekend van 06 & 07/05/2017, waardoor een groot
deel van de HALVE-FONDWEDVLUCHTEN niet kon worden
gelost, hebben de leden van de nationale raad van beheer en
bestuur beslist om deze wedvluchten (kleine halve-fond 06
& 07/05/2017) NIET te laten meetellen voor de nationale
kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND 2017.
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Algemeen
1ste en 2de getekende
Grote fond oude
Grote fond en fond jaarlingen
Fond oude
Grote halve-fond oude
Grote halve-fond jaarlingen
Jonge duiven
Kleine halve-fond oude en jaarlingen
Kleine halve fond jonge
Snelheid oude en jaarlingen
Snelheid jonge duiven
Jeugd
As-duiven
Snelheid oude
Snelheid jaarlingen
Snelheid jonge
Kleine halve-fond oude
Kleine halve-fond jaarlingen
Kleine halve-fond jonge
Grote halve-fond oude
Grote halve-fond jaarlingen
Grote halve-fond jonge
Fond oude
Grote fond oude
Grote fond en fond jaarlingen
All round

Minimum
aantal prijzen

Maximum
aantal
te behalen
prijzen

12

17

4
6
6
7
7
4
7
7
8
8
4

6
8
8
10
10
6
10
10
12
12
5

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

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

BONDSBLAD - 2/2017

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
REGLEMENTERING
1. Rappel van
a) artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.
De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89 van
het nationaal sportreglement van toepassing is en dat de termijn, zoals vermeld op de betrokken uitslag, verplichtend dient gerespecteerd te worden
om een eventueel verkeerd gedrukt ringnummer op de uitslag te laten wijzigen.
b) Artikel 91 laatste § van het Nationaal Sportreglement
Enkel uitslagen van wedstrijden of dubbelingen waarop inleg voorkomt, die
door minimum één liefhebber werd gezet, kunnen dienen tot staving van ingediende palmaressen voor kampioenschappen.
2. Overschijvingen
Artikel 112 van het Nationaal Sportreglement is van toepassing op alle kampioenschappen.
3. Het Nationaal Sportreglement is integraal van toepassing.
TERMIJNEN
Inzending van het DEELNEMINGSFORMULIER EN VOLLEDIGE UITSLAGEN
(conform artikel 91 laatste § van het NSR) naar de Bondszetel van de
KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE. De uitslagen dienen
enkel te worden toegestuurd voor de kampioenschappen ALGEMEEN
(uitslagen enkel toesturen voor de gekozen kleine halve-fond- en snelheidsvluchten), KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD (enkel uitslagen
kleine halve-fond en snelheid) & AS-DUIVEN (kleine halve-fond & snelheid).
Uiterste datum :
Per post: 15 SEPTEMBER 2017 – postdatum telt.
Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
15 SEPTEMBER 2017 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 2017.
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 (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de
2 Waalse SPE’s) hoeven niet toegestuurd te worden.
Voor de kampioenschappen ALGEMEEN (uitslagen enkel toesturen voor de gekozen kleine halve-fond- en snelheidsvluchten), KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID,
JEUGD (enkel uitslagen kleine halve-fond en snelheid) & AS-DUIVEN (kleine halvefond en snelheid) dienen de VOLLEDIGE 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 na de komma. Het vijfde
cijfer na de komma zal de afronding bepalen.
formules :
		
1ste & 2de getekende

As-duiven

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

plaats x 100

		 aantal deelnemende duiven

aantal deelnemende duiven

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
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 8 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten JAARLINGEN, GROTE FOND of FOND
(naar keuze uit de 6 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND OUDE
(naar keuze uit 6 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN
(naar keuze uit 6 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten JONGE DUIVEN
(naar keuze uit 4 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 (voor de 5 Vlaamse
PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) in aanmerking. Het spreekt vanzelf
dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden genomen.
Voor de Grote Fond OUDE en de Grote Fond JAARLINGEN komen
enkel de NATIONALE uitslagen in aanmerking.
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ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP 2017

Datum

N = nationaal
Z= zonaal
PE/SPE (1)

Wedvlucht

23/6
PAU (oude)
30/6
AGEN (oude)
07/7
BARCELONA (oude)
15/7
ST.VINCENT (oude)
21/7
MARSEILLE (oude)
28/7
NARBONNE (oude)
04/8
PERPIGNAN (oude)
03/6
LIMOGES (oude)
10/6
VALENCE (oude)
17/6
BRIVE (oude)
24/6
CAHORS (oude)
08/7
LIMOGES (oude)
15/7
JARNAC (oude)
22/7
LIBOURNE (oude)
29/7
TULLE (oude)
30/6
AGEN (jaarlingen)
08/7
LIMOGES (jaarlingen)
15/7
JARNAC (jaarlingen)
22/7
LIBOURNE (jaarlingen)
28/7
NARBONNE (jaarlingen)
29/7
TULLE (jaarlingen)
27/5
BOURGES (oude)
10/6
CHATEAUROUX (oude)
24/6
ARGENTON (oude)
08/7
CHATEAUROUX (oude)
22/7
ARGENTON (oude)
05/8
BOURGES (oude)
27/5
BOURGES (jaarlingen)
10/6
CHATEAUROUX ( jaarlingen)
24/6
ARGENTON (jaarlingen)
08/7
CHATEAUROUX (jaarlingen)
22/7
ARGENTON (jaarlingen)
05/8
BOURGES (jaarlingen)
05/8
BOURGES (jonge duiven)
12/8
CHATEAUROUX (jonge duiven)
26/8
ARGENTON (jonge duiven)
09/9
CHATEAUROUX (jonge duiven)
Naar keuze
Naar keuze
Naar keuze
Naar keuze

Aantal
deelnemende
duiven

Prijs
1ste
get.

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
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
N-Z-PE/SPE*
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*

(1) PE= voor de 5 Vlaamse PE’s/SPE= voor de 2 Waalse SPE’s
* aanduiden wat past.
Begin en einddatum : zie respectievelijke kampioenschappen.

Naam en voornaam : 
Adres : 
Postcode : 		

Woonplaats 					 Tel. : 

Mailadres : 
KBDB-Lidnummer : 			
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Datum en handtekening : 

Coëff

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 jaarlingen
KLEINE ½ FOND Oude of jaarlingen
KLEINE ½ FOND Jonge duiven
SNELHEID Jonge duiven

BONDSBLAD - 2/2017

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
GROTE FOND
Het nationaal kampioenschap GROTE FOND OUDE (drager van ring 2015 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 23/6, AGEN (oude) van 30/6, BARCELONA van 7/7, ST.VINCENT van 15/7, MARSEILLE van 21/7, NARBONNE (oude) van
28/7 en PERPIGNAN van 4/8/2017.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

Datum

Wedvlucht

N=
nationaal

23/6
30/6
07/7
15/7
21/7
28/7
04/8

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

N
N
N
N
N
N
N

Aantal
deelnemende
duiven

Plaats
1ste get.

Plaats
2de get.

Coëff.
GROTE
FOND
OUDE

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

Het nationaal kampioenschap GROTE FOND en FOND JAARLINGEN (drager van ring 2016) zal worden betwist met de
eerste twee afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende
nationale wedvluchten :
AGEN (jaarlingen) van 30/6, LIMOGES (jaarlingen) van 8/7, JARNAC (jaarlingen) van 15/7, LIBOURNE (jaarlingen) van 22/7,
NARBONNE (jaarlingen) van 28/7 en TULLE (jaarlingen) van 29/7/2017. Voor de GROTE FONDwedvluchten komen enkel
NATIONALE uitslagen in aanmerking. Voor de FONDwedvluchten kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE,
ZONALE of uitslagen van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).
Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.

Datum

Wedvlucht

N=
nationaal

30/6

AGEN (jaarlingen)

N

08/7

LIMOGES (jaarlingen)

N/Z/PE-SPE(*)

15/7

JARNAC (jaarlingen)

N/Z/PE-SPE(*)

22/7

LIBOURNE (jaarlingen)

N/Z/PE-SPE(*)

28/7

NARBONNE (jaarlingen)

N

29/7

TULLE (jaarlingen)

N/Z/PE-SPE(*)

Aantal
deelnemende
duiven

Plaats
1ste get.

Plaats
2de get.

Coëff.
GROTE
FOND
&
FOND
JAARL.

(*) aanduiden wat past

Naam en voornaam : 
Adres : 
Postcode : 		 Woonplaats 					 Tel. : 
Mailadres : 
KBDB-Lidnummer : 			
Datum en handtekening : 
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
FOND - GROTE 1/2 FOND OUDE
Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring 2015 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 3/6, VALENCE van 10/6, BRIVE van 17/6, CAHORS van 24/6, LIMOGES (oude) van 8/7, JARNAC (oude) van 15/7,
LIBOURNE (oude) van 22/7 en TULLE (oude) van 29/7/2017.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE
(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag
worden gekozen.
Datum

Wedvlucht

03/6
10/6
17/6
24/6
08/7
15/7
22/7
29/7

LIMOGES (oude)
VALENCE (oude)
BRIVE (oude)
CAHORS (oude)
LIMOGES (oude)
JARNAC (oude)
LIBOURNE (oude)
TULLE (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.

FOND
OUDE

(*) aanduiden wat past

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

Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2015 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 27/5, CHATEAUROUX (oude) van 10/6, ARGENTON (oude) van 24/6, CHATEAUROUX (oude) van 8/7,
ARGENTON (oude) van 22/7, BOURGES (oude) van 5/8 en CHATEAUROUX (oude) van 12/08/2017.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE
(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag
worden gekozen.
Datum

Wedvlucht

27/5
10/6
24/6
08/7
22/7
05/8
12/8

BOURGES (oude)
CHATEAUROUX (oude)
ARGENTON (oude)
CHATEAUROUX (oude)
ARGENTON (oude)
BOURGES (oude)
CHATEAUROUX (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(*)

Aantal
deelnemende
duiven

Plaats
1ste get.

(*) aanduiden wat past

Naam en voornaam : 
Adres : 
Postcode : 		 Woonplaats 					 Tel. : 
Mailadres : 
KBDB-Lidnummer : 			
Datum en handtekening : 
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Plaats
2de get.

Coëff.
GROTE
HALVEFOND
OUDE

BONDSBLAD - 2/2017

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
GROTE 1/2 FOND JAARLINGEN - JONGE DUIVEN
Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2016) 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 27/5, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 10/6, ARGENTON (jaarlingen) van 24/6, CHATEAUROUX
(jaarlingen) van 8/7, ARGENTON (jaarlingen) van 22/7, BOURGES (jaarlingen) van 5/08 en CHATEAUROUX (jaarlingen) van
12/08/2017.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE
(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag
worden gekozen.

Datum

Wedvlucht

27/5
10/6
24/6
08/7
22/7
05/8
12/8

BOURGES (jaarlingen)
CHATEAUROUX (jaarlingen)
ARGENTON (jaarlingen)
CHATEAUROUX (jaarlingen)
ARGENTON (jaarlingen)
BOURGES (jaarlingen)
CHATEAUROUX (jaarlingen)

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(*)

Aantal
deelnemende
duiven

Plaats
1ste get.

Plaats
2de get.

Coëff.
GROTE
HALVEFOND
JAARLINGEN

(*) aanduiden wat past

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

Het nationaal kampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager ring 2017) op nationale wedvluchten, zal worden betwist met
de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 3 wedvluchten naar keuze uit volgende
nationale wedvluchten :
BOURGES (jonge) van 5/8, CHATEAUROUX (jonge) van 12/8, ARGENTON (jonge) van 26/8 en CHATEAUROUX (jonge) van
9/9/2017.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE
(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag
worden gekozen.

Datum

Wedvlucht

05/8
12/8
26/8
09/9

BOURGES (jonge)
CHATEAUROUX (jonge)
ARGENTON (jonge)
CHATEAUROUX (jonge)

N = nationaal
Z = zonaal
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 					 Tel. : 
Mailadres : 
KBDB-Lidnummer : 			
Datum en handtekening : 
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
JEUGD
Voor het nationaal kampioenschap JEUGD dienen de VOLLEDIGE uitslagen (enkel voor de kleine halve-fond en
snelheidsvluchten) SAMEN met de deelnemingsformulieren te worden toegestuurd.
Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar
(referentiedatum 01/04/2017) 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 6 mei 2017 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 zal in
aanmerking worden genomen.
Datum

Lossingsplaats

Afstand

Aantal
deelnemende
duiven

Plaats 1ste get.

Coëfficient

Naam en voornaam 
Adres 
Postcode 		 Woonplaats 
Tel. 			
Mailadres
KBDB-Lidnummer 
Geboortedatum 
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)
Ondergetekenden verklaren dat de aangeslotene de duivensport op volledig zelfstandige basis beoefent en dat het geen bestaand hok betreft
dat door hem/haar werd overgenomen
1.
2.
3.
4.
5.
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TABEL I – vluchten die in aanmerking komen voor het
kampioenschap KLEINE HALVE-FOND:

TABEL II – vluchten die in aanmerking komen voor het
kampioenschap SNELHEID:

VLAAMS-BRABANT

Villemandeur/Montargis, Melun (Andrezel),
Chevrainvilliers, Lorris

VLAAMS-BRABANT

WEST-VLAANDEREN

Fontenay, Brionne, Orléans, Chateaudun, Blois,
Tours, Saumur

WEST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

Fontenay, Orléans, Toury, Montargis/
Villemandeur, Chateaudun, Blois

LIMBURG

LIMBURG

Jouy-le-Châtel, Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges,
Gien, Nanteuil, Villemandeur/Montargis

ANTWERPEN

ANTWERPEN

Chevrainvilliers, Melun (Andrezel), Gien,
Orléans

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT

Toury, Lorris, Gien, Nevers, Vierzon, Bourges

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Sector I LUIK
Melun (Andrezel), Auxerre, Villemandeur/
Montargis, Sourdun, Saint Soupplets, Gien,
Nevers, Bourges, Vierzon, Lorris
Sector II NAMEN
Lorris, Gien, Nevers, Bourges, Vierzon
Sector 3 LUXEMBURG
Auxerre, Nevers, Bourges, Vierzon, Moulins
(Izeure)

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Fleurus, Momignies, Soissons(Margival), Nanteuil,
Laon (Samoussy), Quiévrain, Noyon (Morlincourt)
Arras, Clermont, Pontoise, Compiègne
Arras, Quiévrain, Péronne, Noyon (Morlincourt),
Ecouen, Pont Ste Maxence, Clermont
Mettet, Chimay, Vervins, Laon (Samoussy),
Momignies, Soissons (Margival), Trélou-sur-Marne
Quiévrain, Noyon (Morlincourt), Momignies,
Soissons (Margival), Pont Ste Maxence
Momignies, Vervins, Laon (Samoussy), Soissons
(Margival), Nanteuil, Jouy-le-Châtel, La Ferté
s/ Jouarre, Saint Soupplets, Melun (Andrezel),
Quiévrain, Péronne, Noyon (Morlincourt), Pont Ste
Maxence, Ecouen
Sector I LUIK
Bouillon, Gedinne, Mettet, Chimay, Dizy-le-Gros,
Trélou s/Marne, Nanteuil
Sector II NAMEN
Momignies, Dizy-le-Gros, Trélou s/Marne, Sens,
Sourdun, Sézanne
Sector 3 LUXEMBURG
Châlons-en-Champagne, St Dizier, Troyes, Arcis
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
KLEINDE HALVE-FOND & SNELHEID
Voor ALLE kampioenschappen in de KLEINE HALVE-FOND en in de SNELHEID dienen de VOLLEDIGE uitslagen SAMEN met de deelnemingsformulieren te worden toegestuurd.

Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND OUDE & JAARLINGEN zal
worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2),
klassement per 5-tal (volledige prijzen), met keuze uit de vluchten vermeld in tabel I
(zie pagina 10 )
Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen, over 5 wedvluchten met
een totale afstand van minimum 1.250 km gedurende de periode van 6 mei 2017
tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II. Er zal
slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een
minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van
ring 2017) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2),
vanaf 10 juni 2017 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht,
klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 5 wedvluchten te kiezen uit de vluchten
vermeld in tabel I (zie pagina 10 ), met een totale afstand van minimum 1.250 km. Eén
enkele wedvlucht per weekend met een minimum deelname van 150 duiven en 10
liefhebbers per wedvlucht, zal in aanmerking worden genomen.

Datum

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), met keuze uit de vluchten vermeld in tabel II (zie pagina 10)
Dit kampioenschap zal worden betwist met oude duiven en jaarlingen op 6
wedvluchten met een totale afstand van minimum 400 km gedurende de periode
van 18 maart 2017 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit
Bourges II. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend, met een
minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zullen in
aanmerking worden genomen.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager van ring
2017) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 20
mei 2017 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, klassement
per 5-tal (volledige prijzen), op 6 wedvluchten, met een totale afstand van minimum
400 km met keuze uit de vluchten vermeld in tabel II (zie pagina 10 )
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend, met een minimum
deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zullen in aanmerking
worden genomen.
(*) aanduiden wat past

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
KLEINE HALVE FOND OUDE & JAARLINGEN – KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN
SNELHEID OUDE & JAARLINGEN – SNELHEID JONGE DUIVEN (*)
Aantal
Lossingsplaats
Afstand
deelnemende Plaats 1ste get. Plaats 2de get.
duiven

Coëfficient

TOTAAL
Naam en voornaam : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres : . . ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode : .................................................................. Woonplaats : ............................................................................................................................................................................................................................
Tel. : .. .................................................................................................................................................................. Mailadres : .. .........................................................................................................................................
KBDB-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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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
AS-DUIVEN
Voor ALLE kampioenschappen AS-DUIF KLEINE HALVE-FOND en AS-DUIF SNELHEID dienen
de VOLLEDIGE 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 2015 of ouder), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif,
klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 400 km afgelegd voor
de 6 gekozen wedvluchten met keuze uit de vluchten vermeld in tabel II (zie pagina 10) 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 18 maart 2017 tot en met het
weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- de samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• in SNELHEID JAARLINGEN (drager van ring 2016), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif,
klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 400 km afgelegd voor
de 6 gekozen wedvluchten met keuze uit de vluchten vermeld in tabel II (zie pagina 10) 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 18 maart 2017 tot en met het weekend
vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- de samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• in SNELHEID JONGE DUIVEN (drager van ring 2017), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif,
klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 400 km afgelegd voor de
6 gekozen wedvluchten met keuze uit de vluchten vermeld in tabel II (zie pagina 10)
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 20 mei
2017 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
• in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2015 of ouder), de 5 beste uitslagen met dezelfde
duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 1.250 km afgelegd
voor de 5 gekozen wedvluchten, met keuze uit de vluchten vermeld in tabel I (zie pagina 10) 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 6 mei 2017 tot en met het weekend
vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- de samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• in KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2016), de 5 beste uitslagen met dezelfde
duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 1.250 km afgelegd
voor de 5 gekozen wedvluchten met keuze uit de vluchten vermeld in tabel I (zie pagina 10 ) met een
minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel
worden betwist met jaarlingen, gedurende de periode van 6 mei 2017 tot en met het weekend
vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- de samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
• in KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2017) de 4 beste uitslagen met dezelfde
duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 1.000 km afgelegd
voor de 4 gekozen wedvluchten, met keuze uit de vluchten vermeld in tabel I (zie pagina 10) 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 10 juni 2017 tot en met het weekend
vóór de laatste nationale wedvlucht.
• in GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2015 of ouder), de 4 beste NATIONALE, ZONALE of
uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement
per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (oude) van 27/5, CHATEAUROUX (oude) van 10/6, ARGENTON (oude) van 24/6,
CHATEAUROUX (oude) van 8/7, ARGENTON (oude) van 22/7, BOURGES (oude) van 5/8 en
CHATEAUROUX (oude) van 12/08/2017.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE
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of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf
dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• in GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2016), de 4 beste NATIONALE, ZONALE of
uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement
per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jaarlingen) van 27/5, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 10/6, ARGENTON (jaarlingen) van
24/6, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 8/7, ARGENTON (jaarlingen) van 22/7, BOURGES (jaarlingen)
van 5/08 en CHATEAUROUX (jaarlingen) van 12/08/2017.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE
of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf
dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• in GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2017), de 3 beste NATIONALE, ZONALE of
uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement
per 10 (volledige prijzen), op 3 wedvluchten naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jonge) van 5/8, CHATEAUROUX (jonge) van 12/8, ARGENTON (jonge) van 26/8 en
CHATEAUROUX (jonge) van 9/9/2017.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE
of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf
dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• in FOND OUDE (drager van ring 2015 of ouder), de 3 beste NATIONALE, ZONALE of uitslagen
van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10
(volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
LIMOGES van 3/6, VALENCE van 10/6, BRIVE van 17/6, CAHORS van 24/6, LIMOGES (oude) van 8/7,
JARNAC (oude) van 15/7, LIBOURNE (oude) van 22/7 en TULLE (oude) van 29/7/2017.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE
of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf
dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• in GROTE FOND & FOND JAARLINGEN (drager van ring 2016), de 2 beste uitslagen met dezelfde
duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
AGEN (jaarlingen) van 30/6, LIMOGES (jaarlingen) van 8/7, JARNAC (jaarlingen) van 15/7, LIBOURNE
(jaarlingen) van 22/7, NARBONNE (jaarlingen) van 28/7 en TULLE (jaarlingen) van 29/7/2017.
Voor de GROTE FONDwedvluchten komen enkel NATIONALE uitslagen in aanmerking. Voor de
FONDwedvluchten kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, ZONALE of uitslagen
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per
wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
• in GROTE FOND OUDE (drager van ring 2015 of ouder), de 2 beste NATIONALE uitslagen, met
dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
PAU van 23/6, AGEN (oude) van 30/6, BARCELONA van 7/7, ST.VINCENT van 15/7, MARSEILLE van
21/7, NARBONNE (oude) van 28/7 en PERPIGNAN van 4/8/2017.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.

NIEUW ä
• ALL ROUND zal worden betwist met dezelfde duif op 5 wedvluchten, klassement per 10 (volledige
prijzen), naar keuze OUDE of JAARLINGEN hetzij
1 wedvlucht GROTE FOND (naar keuze uit de 7 internationale wedstrijden voor OUDE DUIVEN
of de 2 internationale wedstrijden voor JAARLINGEN))
Enkel NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
2 wedvluchten FOND (naar keuze uit de 8 wedstrijden voor OUDE DUIVEN of de 4 wedstrijden
voor jaarlingen)
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE
of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf
dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND (naar keuze OUDE of JAARLINGEN tussen de 6 wedstrijden
voor oude duiven of de 6 wedstrijden voor jaarlingen gedurende de periode vanaf Bourges I van
27/5/2017 tot en met Bourges II van 5/8/2017.)
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE
of de uitslag van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE(voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf
dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017
AS-DUIVEN
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF
GROTE FOND OUDE – FOND OUDE – GROTE FOND & FOND JAARLINGEN –
GROTE HALVE-FOND OUDE – GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN – GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN
ALL ROUND (*)
Ringnummer ……………………………… Jaartal…………………… Categorie ………………………………………..

Datum

Lossingsplaats

N = nationaal
Z = zonaal
PE/SPE

Afstand

Behaalde prijs

Aantal
deelnemende
duiven

Coëfficient

N-Z-PE/SPE (**)
N-Z-PE/SPE (**)
N-Z-PE/SPE (**)
N-Z-PE/SPE (**)
N-Z-PE/SPE (**)
N-Z-PE/SPE (**)
(*) aanduiden wat past
(**) aanduiden wat past - voor de categorie GROTE FOND (enkel nationale uitslagen), voor FOND en GROTE HALVEFOND (aanduiden N-Z-PE/SPE)

TOTAAL

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

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

Behaalde prijs

Aantal
deelnemende
duiven

Coëfficient

TOTAAL

(*) aanduiden wat past

Naam en voornaam : .. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode : ...................................................................... Woonplaats ........................................................................................................Tel. : .. ...........................................................................................................
KBDB-Lidnummer : . . ....................................................................................................................................... Mailadres : . . ............................................................................................................................................
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 CRITERIUM JEUGDCLUBS 2017
BOURGES VOOR DE JEUGD

Uitsluitend voorbehouden aan onze JONGE LEDEN
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 31/12/2017) :		
		
van 6 tot en met 20 jaar
		
van 21 tot en met 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 VOLLEDIGE uitslagen, voorzien
van de stempel van de vereniging.
✓ De prijzen worden behaald tussen 20/05/2017 en 27/08/2017.
✓ De coëfficiëntberekening gebeurt tot 4 cijfers na de komma, zonder afronding.

Inzending van het DEELNEMINGSFORMULIER EN VOLLEDIGE UITSLAGEN naar:
KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Uiterste datum :
Per post: 15 SEPTEMBER 2017 – postdatum telt.
Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
15 SEPTEMBER 2017 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).

✓
✓
✓
✓

Iedereen wordt geklasseerd en ontvangt de uitslag.
Mededeling van de volledige uitslag gebeurt op de Nationale Dagen in
Hooglede.
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 2017
Naam en voornaam : .......... .................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . ............................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode: ......................... ............................. Woonplaats. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geboortedatum .. ............................................ Mailadres ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KBDB-Lidnummer : . . ........... ............................. Ringnummer .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum wedvlucht
Lossingsplaats
Afstand hok
				

behaalde
prijs

aantal deelnemende
duiven

Coëfficiënt

1………………

………………………..

……………

……

……………..

……………

2………………

………………………..

……………

……

……………..

……………

3………………

………………………..

……………

……

…………….

……………

Ondergetekende verklaart dat de inzender werkelijk actief de duivensport beoefent.					
Handtekening voorzitter …………………………………

Gratis nationale dubbeling voor de JEUGD en voor de BEGINNELINGEN
op de wedvlucht uit BOURGES van 5 augustus 2017
Gesticht door de Werkgroep van Jeugdclub Antwerpen
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 1987) en voor de beginnelingen (maximum 3 jaar lid) en dit voor gans België.
WIE KAN DEELNEMEN ?
- Ieder zelfstandig spelende duivenliefhebber, in orde met de KBDB, die niet ouder is dan 30 jaar (geboortejaar 1987) kan vrij en zonder kosten deelnemen
- Jeugdige tandems, tridems,… die allen voldoen aan deze leeftijdsgrens
- Iedere beginneling, aangesloten sinds 2015.
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, die wenst deel te nemen aan de dubbeling, dient dit
te melden bij de inkorving van zijn duiven aan de verantwoordelijke van het inkorvingslokaal. Deze inschrijvingslijsten dienen verstuurd te worden naar :
KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 - 1500 Halle
Verder zijn de onderrichtingen van de nationale inrichter van toepassing.
Iedere deelnemer die voldoet aan de voorwaarden, krijgt GRATIS een uitslag toegezonden door de KBDB.
PRIJZENTAFEL
Per PE :
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 prijsuitreiking tijdens de Nationale Dagen van de KBDB in januari 2018.
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MEDEDELINGEN

MEDEDELING van de nationale raad van beheer en bestuur
Gelieve nota te nemen dat, in toepassing van artikel 35 voorlaatste § van de KBDB-statuten, de nationale mandatarissen zich
met de volgende wijziging akkoord hebben verklaard:
Art. 103 NSR
Voor nationale wedvluchten wordt elke beslissing om een duif of een liefhebber te declasseren genomen door het
inkorvingslokaal. Deze laatste dient binnen de 48 uur de inrichter en de nationale ondervoorzitter, bevoegd voor de
sportieve aangelegenheden, te verwittigen. Inkorvingslokalen die de in het NSR opgelegde regels niet strikt toepassen,
kunnen door de nationale raad van beheer en bestuur, na het hoofdbestuur van het desbetreffende inkorvingslokaal te
hebben gehoord, onmiddellijk worden geschrapt als inkorvingslokaal van (inter)nationale wedvluchten.
Binnen de veertien dagen nadat de beslissing van het inkorvingslokaal aan de betrokken liefhebber schriftelijk werd
medegedeeld, kan bij de nationale ondervoorzitter, bevoegd voor de sportieve aangelegenheden, beroep tegen deze
beslissing worden aangetekend door de niet gerangschikte liefhebber.
Dit beroep zal worden onderworpen aan het oordeel van een beperkte commissie, samengesteld door de voornoemde
ondervoorzitter, bestaande uit drie leden die geen afgevaardigde mogen zijn van de PE/SPE waartoe de niet
gerangschikte liefhebber behoort.
Deze commissie zal zich binnen een tijdsverloop van twee maanden na de zittingsdatum uitspreken. Haar beslissing is
definitief en uitvoerbaar en wordt aan alle partijen betekend.

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 25.10.2017

OPROEP AAN ALLE DUIVENLIEFHEBBERS

VOORLOPIGE DAGORDE

Uit verschillende bronnen vernamen wij dat er heel
vaak negatief wordt gereageerd op de aanmelding van
verdwaalde duiven.

1.

Goedkeuring van de notulen van de buitengewone
en statutaire algemene vergaderingen van
22.02.2017;

2.

Goedkeuring van het proces-verbaal betreffende
de kiesverrichtingen, opgesteld door de nationale
raad van beheer en bestuur conform de bepalingen
van artikel 31 van de Statuten, en van de stemtelling
evenals de goedkeuring van de verschillende
verkiezingen;

3.

Vaststelling van de prijs van de ring 2018 voor te
stellen aan de Minister van Financiën en de bepaling
van het bedrag van de supplementaire bijdrage
vanaf de aankoop van X aantal ringen;

4.

Data en lossingsplaatsen van de nationale en
internationale wedvluchten voor 2018;

5.

Sportieve organisatie voor het komende
vluchtseizoen;

6.

Voorstellen tot uitsluiting;

7.

Aanvragen tot opheffing van uitsluiting en
aanvragen tot het verlenen van eerherstel.

Heel wat duiven worden opgevangen door particulieren
die helemaal niets met de duivensport te maken hebben.
Deze mensen zijn vaak verwonderd dat de liefhebbers zo
weinig moeite doen om hun duifje op te halen. Vaak krijgen
zij de onmogelijkste dingen te horen, waarvan we hier
zeker geen voorbeeld gaan aanhalen. Is dat het imago dat
we willen?
DUS, BESTE DUIVENLIEFHEBBER, WEES SPORTIEF !!!
Haal, in de mate van het mogelijke, uw verdwaalde
duiven op. Indien dit onmogelijk is, gelieve dan het
eigendomsbewijs toe te sturen aan de opvanger.
Gaat het om een niet-duivenliefhebber, gelieve dan door te
verwijzen naar onze website, waar een lijst te vinden is van
de erkende opvangcentra (www.kbdb.be/nl/opvangcentrabelgie ).
Geef ook het nummer door van de KBDB (02/537.62.11) om
eventueel het adres te bekomen van een liefhebber in hun
buurt.
Wij danken u bij voorbaat voor uw sportiviteit. Het is in het
belang van onze duivensport!
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SPONSORVLUCHT - BEYERS
SPONSORVLUCHTEN PE Antwerpen 2017

CRITERIUM FOND JONGE DUIVEN met eerstgetekende
15/07/17GIEN JONGE DUIVEN (provinciale uitslag)
05/08/17BOURGES JONGE DUIVEN (provinciale dubbeling)
26/08/17ARGENTON 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 €
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.
CRITERIUM SNELHEID JONGE DUIVEN met eerstgetekende
2 vluchten uit Quiévrain(middenlijn) keuze uit 3/6/17, 1/7/17 of 29/7/17 per
arrondissement Of 2 vluchten uit Momignies (oostenlijn) keuze uit 4/6/17,
2/7/17 of 30/7/17. Met 1ste getekende over twee van deze drie 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 €
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 €.
De gewonnen prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden op de
provinciale kampioenendag van Antwerpen in het Aldhem Hotel te
Grobbendonk op 9 december 2017

Print goedkoop en steun uw
vereniging !!!
Zowel leden als niet-leden kunnen
inktpatronen bestellen via de website
www.inktentonersvoorkbdb.be
Door het rolnummer van uw vereniging te
vermelden bij uw bestelling,
wordt 7 % van de aankoopprijs van de
“Smartdeals” en 5% van de aankoopprijs
van de ” Xerox XRC toners” geschonken
aan uw vereniging.
Bekijk de advertentie hiernaast en plaats
uw bestelling via de vermelde website.
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Deelnemingsformulier sponsorvluchten PE
Antwerpen snelheid 2017
binnen te sturen vóór 20 augustus 2017 naar
KBDB – PE Antwerpen p/a Gaasbeeksesteenweg 52/54 – 1500 Halle
Of via rommelaere.j@kbdb.be
Naam en voornaam : ..................................................................................................................
Adres : ..............................................................................................................................................
Postcode : ........................................ Woonplaats .....................................................................
Tel. : ...................................................................................................................................................
KBDB-Lidnummer : .....................................................................................................................

Datum

Vereniging /
samenspel

Aantal
duiven

Behaalde prijs
1e getekende

Voorbehouden
KBDB

ZOMER JONGEN 2017
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 2017 te bestellen.

INDIEN IK 10 DUIVEN BESTEL (Vóór 24-07-2017)
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

BESTELBON ZOMER JONGEN 2017

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 56 keer teletekst klasse extra
zomerjongen

INTERNATIONAAL DUIVENKWEEKCENTRUM ‘LIMBURG’

Naam:_______________________________ Voornaam:_________________
Straat:_________________________________________________________
Postcode:_____________ Plaats: ___________________________________
Telefoon:_______________________________________________________
Handtekening:
Ik wens de volgende ZOMER JONGEN 2017 te ontvangen (franco thuis
geleverd of tegen rembours) voor de prijs van 50,00 per duif
(+ 35,00 per bestelling / eigen vervoer). Gewenst ras en aantal duiven
aanduiden.
Ras
o Gebr. Janssen, Arendonk
o Jan Aarden
o Sjef van Wanroy
o van Boxtel (Janssen)
o 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
o Jean Hausoul (Epen)
o Gebr. Simons lijn Bordeaux
o Jan van de Pasch (€ 100,00)
o Heremans Ceusters (€ 100,00)
o Gaby Vandenabeele (€ 100,00)
Totaal

aantal
stuks

aantal
duiver(s)

aantal
duivin(nen)

Alle leveringen zullen worden uitgevoerd volgens datum

bestelling.

VOOR SNELLE BESLISSERS!
Afgelopen jaar 2016 zomer jongen in 10 dagen uitverkocht
Extra kwaliteit.
Duiven worden afgeleverd 2e week augustus
Stuur deze bestelbon per email, post of fax aan:

Internationaal Duivenkweekcentrum ‘ Limburg’ Ransdaal-Nederland
Gebr. Simons &zonen, Termoors 45, 6311BC Ransdaal.
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INFO PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN

Inzending van de formulieren
VOOR DEELNAME AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN
van de PROVINCIALE ENTITEITEN 2017
OOST-VLAANDEREN
De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen binnengebracht
worden op de zitdag te Zwijnaarde op 18/09/2017 en 25/09/2017,
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 29.09.2017
ZAL DE INZENDING NIET WEERHOUDEN WORDEN !!!
VLAAMS-BRABANT
Inzending van de palmaressen ten Bondszetel van de KBDBGaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Uiterste datum : 29.09.2017 (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.
LIMBURG
Het opgaveformulier dient UITERLIJK 29.09.2017 toe te komen
op volgend adres :
AD_Lotto_Pigeon_210x150_NL.pdf
1
15/06/16
16:24
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 28.09.2017 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 KBDBwebsite 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 21.09.2017 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 worden op de website gepubliceerd.
Zij moeten uiterlijk vóór 29.09.2017 (poststempel) toekomen op
de KBDB - Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle, gestaafd met
de uitslagen.

miljonair worden?
het kan elke woensdag
en zaterdag
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FORMULIER PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017

TE BEWAREN

VOOR DEELNAME AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN van de PE 2017
PROVINCIALE ENTITEITEN		
PE ..............................................................................................................

KAMPIOENSCHAPPEN 2017

Naam en voornaam ..................................................................................

KBDB lidnummer...........................................................

Adres : .......................................................................................................

Categorie ......................................................................

Datum

Aantal
deelnemende
duiven

Wedvlucht

Prijs 1e
getekende

Prijs 2e
getekende

Inkorflokaal

Voorbehouden aan de
KBDB

Datum : ...........................................................................
Handtekening

PROVINCIALE ENTITEITEN		 KAMPIOENSCHAPPEN 2017
PE ..............................................................................................................
AS-DUIF
		
Ringnummer::...............................................................
Naam en voornaam ..................................................................................

KBDB lidnummer...........................................................

Adres : .......................................................................................................

Categorie ......................................................................

Datum

Wedvlucht

Inrichtende vereniging

Inkorflokaal

Afstand

Aantal
deelnemende
duiven

Behaalde prijs

Bestemd
voor KBDB

Datum : ...........................................................................
Handtekening
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PROMOTIE

Jeugdclub KBDB-Vlaams-Brabant !
We zijn opnieuw gestart !!

Duiven voor Broederlijk delen
Een welgemeende dank !!!!
In de editie van maart kondigden de kinderen en hun meester een ludieke actie
aan ten voordele van Broederlijk Delen.
De actie was tweeledig :
1. de verloting van twee jonge duiven van meester Dirk
2. de grote clash tussen de vier duiven van Hok De Meester-Hendricks.
Maar er was nog veel meer !!!!
Een aantal weken werd er in de school “Hofke Van Thys Hoboken “ echt aan
duivensport gedaan. De kinderen van de school konden genieten van de
lossingen van de oefenvluchten van Speer, Den Treurwilg, De Clown en De
Witneus.

Vrijdag 26 mei bij ochtendgloren waren de bestuursraad Vlaams-Brabant, jeugd
& beginnelingen en adviseurs naar taverne Josan te Ternat gevlogen, om hun
vleugels uit te spreiden voor de opstart van de Jeugdclub KBDB-Vlaams-Brabant.
Dit in aanwezigheid van Stefaan VAN BOCKSTAELE (nationale voorzitter van
de promotiecommissie, nationaal voorzitter, vice-president FCI & secretarisverslaggever Vlaams-Brabant), Eddy CLAESKENS (provinciaal voorzitter) Albert
WEES (provinciaal ondervoorzitter & jeugdverantwoordelijke) en Tina VAN
BOCKSTAELE (provinciaal secretaris).
Hoofddoelstellingen :
• Actieve werking door de doelgroep uitbouwen - aan de noden van deze
tijd in overleg met de provinciale entiteit Vlaams-Brabant KBDB
• Begeleidende informerende functie
• Samenhorigheid – kameraadschap
• Ambassadeurs – promotors van de duivensport
• Organiseren van activiteiten tot bijdrage aan de kennisverrijking van de
doelgroep
• Inrichten van jaarlijks kampioenschap jeugd
Twee basisprincipes :
• Loop niet vooraleer je kunt stappen
• Olympische gedachte “deelnemen is belangrijker dan winnen”
Het lidmaatschap voor 2017 is gratis, met voordelen.
Jeugd tot en met 30 jaar en Beginnelingen (maximum 5 jaar liefhebber
begonnen na 2012) WORDT LID VAN DE JEUGDCLUB VLAAMS-BRABANT.
Neem contact met één van de bestuursleden en vervoeg de vriendenkring.
IEDEREEN HARTELIJK WELKOM !
Voorlopig bestuur :
KBDB Vlaams Brabant
Jeugdverantwoordelijke – Albert Wees - 0473 78 58 74
Provinciaal secretaris – Tina Van Bockstaele – 0474 09 88 83
B. 02 791 67 46
Voorzitter : 		Nico Maes – Wambeek – 0472 69 79 57
Ondervoorzitters : Lieselotte De Bisschop – Essene – 0472 53 43 25
Davy Bessemans – Geetbets - 0479 21 01 0
Secretarissen :
Ingo Berghmans – Bekkerzeel – 0493 62 19 77
Willem Coucke – Mollem – 0471 46 40 75
Coordinator :
Warke Saerens – Mollem – 0477 66 19 05
Commissielid :
Bjorn Van Hove – Erps Kwerps – 0474 26 71 54
Begeleiders/adviseurs : Marc De Bisschop – Essene
Ann Loomans – Essene
Patrick Van Den Meersche – Affligem
Koen Van Roy – Asse
René Vrebos – Meerbeek
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Het tweede leerjaar had een prachtige tentoonstelling opgezet over de
duivensport van de jaren zestig tot nu. Elke klas kwam met verbijstering kijken
naar de complexiteit van onze hobby !!!
Het verhaal van Speer de postduif (een fictief verhaal dat enkele jaren geleden
de hoofdpagina van de krant haalde) werd terug tot leven gebracht.
Ook het leven van de duif van bij het stouwen van de oudjes tot het uitgroeien
tot een groot kampioen werd in beeld en tekst getoond aan de leerlingen en
ouders.
De eerste doelstelling van het project was een echte meevaller, de verloting van de duiven was een succes met dank aan :
duivenverenigingen Broechem, Ranst, Niel, Hoboken Kapelstraat, Nijlen en
woon en zorgcentrum Ten Dorpe Zoersel.
De inschrijvingen voor de loting waren zo talrijk dat er in plaats van twee, vijf
duiven werden geschonken voor Broederlijk Delen.
De winnaars : Marc Daems, Massenhoven
Vets Ludo, Hoboken
Lieve Daems, Ranst
De Maeyer Eddy, Niel
Vercammen Marc, Ranst
Vanuit ons tweede leerjaar uit Hoboken, veel succes gewenst met de duiven.
Er waren nog tal van andere prijzen die zo vlug mogelijk zullen bedeeld
worden in de lokalen die deelnamen.
De tweede doelstelling werd mede door de begeestering van de kinderen nog
een groter succes. Leerlingen, ouders, vrienden konden een gokje wagen !!!! Wie
van de vier zou de race winnen en welke tijd zouden ze doen over de afstand
Hoboken -Emblem ???
Druk werd er de voorbije weken gerekend en gegokt. In heel de school
hoorden we de namen van de duiven scanderen.
De Witneus werd de winnaar met een tijd van 16 minuten en 23 seconden .
Het was spannend want alle vier de duiven werden geklokt binnen de 30
seconden.
De grote winnaar werd hier Juno Van Rompaey die niet alleen haar favoriet zag
winnen maar zelfs tot op de seconde juist had gegokt .
Het meisje won een prachtige nieuwe fiets.
Tot zover onze actie.
Onze klas wil iedereen bedanken die er voor gezorgd heeft dat wij aan de actie
Broederlijk delen een som van 1465 euro konden overhandigen.

Dank je wel 			
			

2 de leerjaar
Hofke van Thys Hoboken
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Hokken van Duivenrust Hamont zijn nu compleet
Verstrooiing met duiven in een rusthuis.
Toen in 2010 het woonzorgcentrum Sint-Jan Berchmanstehuis samen met
duivenmaatschappij De Grensduif Hamont, het stadsbestuur en de KBDB de
handen in elkaar sloeg om ook een duiventehuis op te richten in de tuinen
van het rusthuis was niet elke bewoner van het tehuis even enthousiast over
hun gevleugelde nieuwe buren. Ze zouden hun ramen bevuilen, teveel lawaai
maken. Gelukkig pakte alles anders uit, zo kunnen we nu, na meer dan vijf jaar
concluderen. Het waren toch ook die bewoners die de naam Duivenrust aan deze
kolonie zouden geven.
Grote promotor indertijd van dit initiatief was plaatselijk duivenmelker Jacky
Custers die tevens in het provinciaal bestuur van de KBDB zetelt. Hij was ook
één van de zes plaatselijke duivenmelkers die een jong duifje aanleverde toen
op 30 januari 2011 een eerste lichting het fonkelnieuwe hok ging bewonen. De
eerste twee jaren was Domenico Barberio er de duivenmelker van dienst. Ieder
jaar werden er door diverse melkers jonge duiven aan Duivenrust geschonken.
Tijdens de winter verhuisden de overgebleven duiven naar de hokken van Jacky
Custers om daar te overwinteren.

Definitieve inrichting van de hokken.
In een volgende stap zou het gemeentebestuur van Hamont-Achel er voor zorgen
dat de twee hokken in de loop van 2016 samengevoegd zouden worden op de
nieuwe locatie. Dit moest samen gebeuren met de aanleg van de paden en tuinen
rondom. De werken werden uitgevoerd door de gemeentewerkers. Hierdoor kon
Duivenrust pas vanaf juli stilaan aan wedstrijden gaan deelnemen. Begrijpelijk dat
het opleren van de jonge duiven verlaat werd en door het wennen van de oude
duiven aan hun nieuwe locatie weinig deelgenomen werd aan wedstrijden. Mede
daardoor was er ook een grote uitval bij de jonge duiven.
De duivenmelkers van Duivenrust aanzagen 2016 dus als een overgangsjaar in de
hoop dat het lange wachten in 2017 beloond zal worden.

Vanaf het derde seizoen werd Jan Hogaers er de nieuwe duivenmelker,
geassisteerd door Raymond Looymans, een bewoner van de serviceflats van het
tehuis. De duifjes waren intussen voor de bewoners aanvaard als “kind aan huis”
en met de bijna leeftijdsgenoten duivenmelkers werd de band tussen Duivenrust
en de bewoners versterkt. Bij de aanvang van elk seizoen werd een speciaal
startevenement ingericht waarbij bewoners, bij opbod tot een geplafonneerd
bedrag, peter of meter konden worden van een jonge duif. In het tussenseizoen
werd door de klusjesman van het tehuis, Karel Pottel (tevens duivenmelker), een
duivententoonstelling ingericht. Zo kwam er geld in het laatje voor duivenvoeder
en verzorgingsmiddelen.

Gezonde vooruitzichten voor 2017
Einde november 2016 werden de kweekkoppels samengebracht. De evolutie
van het koppelen der duiven tot het uitvliegen van de jonge duiven werd in 21
minuten film vastgelegd. Op 30 maart werd deze film aan de bewoners van het
tehuis gepresenteerd. Ook vanuit het bestuur van de KBDB was die dag een
delegatie aanwezig. Bewoners van het rusthuis, hun verzorgers en duivenmelkers
van het hok en van de vereniging De Grensduif Hamont waren aanwezig. De ruim
50 jonge duiven kregen die dag ook een peter of meter. Duivenrust telde op dat
moment een honderdtal duiven. Ondanks de ophokplicht en de moeilijke situatie
met de vele prooibeluste roofvogels werd er vanaf de start van het seizoen met
een 10-tal eenjaarse of oude duiven aan de competities deelgenomen. De jonge
duiven worden verder klaargestoomd om de hele zomer aan de competities deel
te nemen. Hopelijk laat dit zevende seizoen van Duivenrust ook regelmatig goede
prestaties op de duivenuitslagen zien.
Te weinig afdelingen in de hokken.
Meer en meer werden er nu zelf jonge duiven gekweekt alhoewel er steeds aanvoer
bleef van buitenaf. Het gebrek aan voldoende compartimenten in het ene hok dat
men bezat verstoorde de combinatie van kweken én spelen. Uitbreiden achtte men
noodzakelijk. Men opperde om een buitenren bij het hok te plaatsen maar intussen
waren er uitbreidingsplannen aan het tehuis zelf. Beslissingen bleven dus even
uit. Intussen had ook Toine Joosten zich bij de duivenverzorgers van Duivenrust
gevoegd omdat Raymond Looymans niet meer actief kon zijn op de hokken zelf.
Raymond is trouwens begin 2017 overleden.
Het hoofddoel van Duivenrust was om een aangename verstrooiing te bezorgen
aan de bewoners van het tehuis. Bijkomend, en vooral voor de verzorgers, was het
ook mooi om regelmatig in de prijzen te vallen. In gegeven omstandigheden was
dat moeilijk.

Guido Tijskens

Weerom kon door bemiddeling van Jacky Custers Duivenrust een tweede hok
bekomen bij de KBDB. Omwille van de uitbreidingsplannen van het tehuis werd dit
tweede hok opgetrokken op een andere plaats. Beide hokken stonden daardoor
ongeveer 50 meter uit elkaar.
Op 3 juni 2015 werd het nieuwe duivenhok ingezegend onder ruime belangstelling
van bewoners, duivenmelkers en het provinciaal bestuur van de KBDB. De
ruimte om te kweken en te spelen waren er nu, maar voor de verzorgers én de
supporterende bejaarden was het moeilijk om alles goed op elkaar af te kunnen
stemmen.

Voor de coördinatie tussen het tehuis, de duivenmelkers en de duivenbond
fungeert Guido Tijskens. Ook hij was van 1969 tot 1978 lid van De Grensduif en zal
vooral de betrokkenheid van de bewoners proberen aan te scherpen. Zelf deed hij
onderzoek naar de geschiedenis van de plaatselijke duivenbonden hetgeen vorig
jaar resulteerde in het boekwerkje “Boterman en Co”.
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V

HOK VITESSE (€60)

HF/F

DE SCHEEMAECKER

V/HF

JANSSEN GEBR

HF/F

DE SCHEEMAECKER - MARMER (€60)

V/HF

LEUS

HF/F

VANDENABEELE

V/HF

MARCELIS

HF/F

THONE J.

V/HF

GEERINCKX (SOONTJENS)

HF/F

VAN LOON

V/HF

TOURNIER

F

AARDEN J.

V/HF

VAN DYCK

F

AARDEN - MET KUIF (€60)

V/HF

WUYTS-COMINES - WIT

F

BRICOUX

HF

ENGELS J. & J.

F

BUYCK M - WIT (€60)

HF

GRONDELAERS J.

F

CATTRYSSE

HF

HOREMANS

F

DELBAR

HF

HOUBEN J.

F

DE SMET-MATTHYS

HF/F

AELBRECHT (DE RAUW-SABLON)

F

SION

HF/F

HUYSKENS-VAN RIEL

F

SION - ISABEL (€60)

HF/F

KOOPMAN (€60)

F

STICHELBAUT

HF/F

MEULEMANS K.

F

VANBRUAENE

HF/F

MEULEMANS K. - CHOCO (€60)

F

VAN WANROY

HF/F

ROOSENS

F

KO VAN DOMMELEN - AARDEN (€60)

Vanaf nu kunnen wij U het allerbeste aanbieden uit de gouden kweeklijnen van Joost
Desmeyter – Restiaen, Etienne Meirlaen, Gaston Van De Wouwer, Dirk Van
Dijck, Gebr. Janssen en uit onze “Elite
kwekers”, zorgvuldig uitgezochte topduiven met uitstekende resultaten en afstammingen.

All The Best
in one
LDHA AA-genotype tested

EXCLUSIEF !

“ELITE OF NATURAL” bezit een unieke collectie duiven van
Etienne Meirlaen uit Sint Martens Latem.
35 koppels, uit alle toppers van één der beste Belgische
fondspelers,kweken momenteel op onze ELITE kweekhokken, waaronder 2 kinderen van “YELENA”, wellicht de beste kweekduivin ooit in de Belgische geschiedenis, 2 kinderen “MARCO”” - 1. Nationaal Pau, 1 dochter “MONAR” 1. Intern. Narbonne 12.605 d, 2 kinderen “MONTALI”,
4. & 12. Nationaal Montauban

Beauty
Yelena

Vader is “MONTALI”
4. Nat Montauban 9091d 2011
12. Nat Montauban 6654d 2010

Grootvader van
3. Nat Agen 3180d
9. Nat Cahors 5279d

Moeder is dochter “Cor x Perpignan Lady”
1. Nat asduif zware fond KBDB 2008 gekoppeld met
1. Nat asduif zware fond KBDB 2009

Niceboy
Queen

Dochter van misschien wel één der beste kweekduivinnen
ooit in de Belgische duivensport “YELENA”
“YELENA” is moeder van
1. Intern. Narbonne 12605 d
1. Nat. Narbonne 6428 d
4. Nat Montauban 9091 d
5. Nat Montauban 6654 d
7. Nat Montauban 5935 d
10. Nat Montauban 6822 d

Alle toppers van Etienne Meirlaen gecombineerd in 1 duif

11. Nat Narbonne 6330 d
6. Nat asduif zware fond
KBDB enz...

Kleinzoon befaamde stamduiver ‘ORION’ van Jelle Jellema
Direct Joost Desmeyter - Restiaen, Melden
“Niceboy Queen” is
halfbroer van:
9. Intern. Perpignan 15192 d
5. Intern. Perpignan duivinnen

Moeder “Peratti King” is
halfzuster
3. Nat. Irun 5252 d
26. Intern. Perpignan 3841 d
31. Nat. Tarbes 4812 d
69. Nat. St. Vincent 7525 d

Bezoek onze website www.natural-elite-pigeons.be
voor alle informatie in verband met
onze ELITE kwekers en duiven te koop.
Elite of Natural – Raymond Delbekestraat 165 – 2980 St Antonius Zoersel
Tel.: 0032 3 383 08 31 – E-mail: info@natural-elite-pigeons.be

BELGIAN MASTER

the most famous one-loft race in Belgium

De Belgische one-loft race
met een totale prijzenpot van

€155 000
Nieuwe datum
Finale Race

Dinsdag
5 september
2017

2016

GR

+
OTE JUBILEUMTOMBOLA
ian Master op 5 september 2017

onder de aanwezige deelnemers van de Belg

pakke
x 1Bl0ac0k La0bekgl 25 x 60€ 25 x 50€
25 I.C
Plus .
t twv

waardebon twv

+

Start Plus

Herbots
bijproducten

De Duif

J.H.P.

Meer info, volledig dagprogramma
en inschrijvingen BBQ, vanaf 1 augustus op:

www.belgianmaster.com
www.deduif.be - www.herbots.be

