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Wat gaat de tijd toch snel! Minder dan 3 maanden geleden
waren we nog bezig met de voorbereiding van onze duifjes
voor het vluchtseizoen. Nu draait alles op volle toeren. Vitesse
heeft reeds een lange weg afgelegd en is ondertussen begonnen met de vluchten voor jonge duiven. Kleine- en zware
halve fond kent zijn eerste winnaars en deze week wordt er
voor 2 nationale vluchten ingekorfd, wat het aantal nationale
vluchten 2018 reeds op 4 brengt. Zoals steeds speelt het weer
ook een belangrijke rol. We hebben zowat alles gehad, duiven
teruggebracht naar de lokalen, te koud, te warm, stevige
lokale buien waar onze duiven met heel veel moeite voorbij kunnen, beloofde opklaringen die niet gebeuren, slechte
weersomstandigheden die het moeilijk maken om onze
piepers op leren. Dit alles is het gevarieerde menu waar we in
onze hobby moeten leren mee omgaan. Maar onze lossingsverantwoordelijken doen al het mogelijke om de duiven in zo
goed mogelijke omstandigheden naar huis te laten vliegen en
de duivenmelker, hij melkte voort.
In deze eerste maanden van het nieuwe bestuur, hebben we
ons vooral ingezet om het operationele aspect van de vluchten zo goed, vlot en zo eerlijk mogelijk te laten doorgaan. Zo
zijn er reeds 35 controles gebeurd op de verschillende lossingsplaatsen en bij de transporteurs. Om niet te praten over
de richtlijnen omtrent het verzegelen van de manden en de
controles op de zegels van de elektronische constateer systemen. Er wordt ook nauwlettend toegezien op de correcte
uitvoering van de procedures bij het inkorven, het klokken en
het aanmelden van de aankomsten op de Nationale vluchten. Ik zou hier willen vragen dat in alle lokalen en voor alle
vluchten steeds de metalen eigendomsring nagekeken wordt
zodat deze altijd volledig overeenkomt met wat op de inkorvingslijst staat. Nog steeds hebben we te veel fouten in de
koppelingslijsten en bij het manueel inkorven. Al deze controles zijn er om onze sport zo zuiver mogelijk te houden. Wij
danken iedereen voor de vlotte medewerking die we overal
ondervinden. Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar de vele
mandatarissen van alle provincies die zich volledig ingezet
hebben om deze talrijke controles van de lossingen te helpen
uitvoeren. Dank U. Als laatste puntje wil ik ook meegeven dat
er op datum reeds meer dan 30 doping controles uitgevoerd
werden, en dat deze stalen, voor onderzoek, naar het labo
verstuurd werden.
Last but not least wil ik jullie allemaal warm maken voor de
Nationale dagen, welke dit jaar in november zullen doorgaan
in de gebouwen van STVV te Sint-Truiden. We willen deze
Nationale dagen in een nieuw/oud kleedje steken en er weer
een evenement van maken waar iedereen welkom is, dit zoals gebruikelijk met de kampioenen vieringen, maar ook met
standen, met optredens en de mogelijkheid om een dagschotel te nuttigen. Later zullen we hierover meer informatie verstrekken.
Genoeg gepraat,
laat de duifjes nu maar vliegen!!

Frans Hermans,
nationaal voorzitter KBDB.
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VRIJDAG 09/11/2018 STAYEN – SINT-TRUIDEN

ZATERDAG 10/11/2018 STAYEN – SINT-TRUIDEN

Zaal Rvue

Zaal Rvue

13u30 Opening van de BEURS met standen van de duivenliefhebbersPERS, standen met DUIVENSPORTARTIKELEN en standen van
de JEUGDCLUBS

10uur

Opening van de BEURS met STANDEN van de duivenliefhebbersPERS, standen met DUIVENSPORT-ARTIKELEN
en standen van de JEUGDCLUBS

PRIJSUITREIKING aan de KBDB NATIONALE KAMPIOENEN en
AS-DUIVEN 2018 (categorieën Snelheid, Kleine ½ Fond, Grote ½
Fond tot Grote Fond, All Round & Algemeen) - vanaf de 4de plaats
tot de laatste plaats)

10u30

UITREIKING van de GROTE PRIJZEN en de PRIJZEN aan
de OVERWINNAARS van de NATIONALE VLUCHTEN

11u30

PRIJSUITREIKING KBDB-prijzen
"Châteauroux I 09.06.2018", “Guéret 30.06.2018”,
“Châteauroux II 07.07.2018”, “Châteauroux III
11.08.2018” & “Châteauroux IV 08.09.2018 »

12u00

PRIJSUITREIKING CRITERIUM
BOURGES van de JONGEREN

Vanaf 14u30		
As-Duif Snelheid Jonge Duiven (4-20)
As-Duif Snelheid Jaarlingen (4-20)
As-Duif Snelheid Oude Duiven (4-20)
As-Duif Kleine ½ Fond Jonge Duiven (4-15)
As-Duif Kleine ½ Fond Jaarlingen (4-15)
As-Duif Kleine ½ Fond Oude Duiven (4-15)
As-Duif Grote Halve-Fond Oude Duiven (4-15)
As-Duif Grote Halve Fond Jaarlingen (4-15)
As-Duif Grote Halve Fond Jonge Duiven (4-15)
As-Duif Fond Oude Duiven (4-15)
As-Duif Grote Fond & Fond Jaarlingen (4-15)
As-Duif Grote Fond & Fond Oude Duiven (4-10)
As-Duif All Round (4-10)
Snelheid Jonge Duiven(4-25)
Snelheid Oude Duiven en Jaarlingen (4-25)
Kleine ½ Fond Jonge Duiven (4-25)
Kleine ½ Fond Oude Duiven en jaarlingen (4-25)
Jonge duiven (4-15)
Grote halve Fond Jaarlingen (4-15)
Grote halve Fond Oude Duiven (4-15)
Fond Oude Duiven (4-15)
Grote Fond & Fond Jaarlingen (4-15)
Grote Fond Oude Duiven (4-15)
Algemeen (4-10)

Muzikale omlijsting wordt s’avonds voorzien.

GRATIS TOEGANG
CATERING voorzien op vrijdag & zaterdag
DE KINDEREN worden niet vergeten !
Meer info in het volgende Bondsblad

JEUGDCLUBS

en

UITREIKING van de GOUDEN, ZILVEREN en BRONZEN MEDAILLES aan de KBDB NATIONALE KAMPIOENEN en AS-DUIVEN 2018
(categorieën Jeugd, Snelheid, Kleine ½ Fond, Grote ½ Fond tot
Grote Fond, All Round & Algemeen - enkel 1 – 2 & 3)
Vanaf 12u40
As-Duif Snelheid Jonge Duiven (1-2-3)
As-Duif Snelheid Jaarlingen (1-2-3)
As-Duif Snelheid Oude Duiven (1-2-3)
As-Duif Kleine ½ Fond Jonge Duiven (1-2-3)
As-Duif Kleine ½ Fond Jaarlingen (1-2-3)
As-Duif Kleine ½ Fond Oude Duiven (1-2-3)
As-Duif Grote Halve-Fond Oude Duiven (1-2-3)
As-Duif Grote Halve Fond Jaarlingen (1-2-3)
As-Duif Grote Halve Fond Jonge Duiven (1-2-3)
As-Duif Fond Oude Duiven (1-2-3)
As-Duif Grote Fond & Fond Jaarlingen (1-2-3)
As-Duif Grote Fond & Fond Oude Duiven (1-2-3)
As-Duif All Round (1-2-3)
14u00 UITREIKING van de BEKER en van de PRIJS van de KONING
door de Vertegenwoordiger van Zijne Majesteit Koning Filip
Jeugd
Snelheid Jonge Duiven(1-2-3)
Snelheid Oude Duiven en Jaarlingen (1-2-3)
Kleine ½ Fond Jonge Duiven (1-2-3)
Kleine ½ Fond Oude Duiven en jaarlingen (1-2-3)
Jonge duiven (1-2-3)
Grote halve Fond Jaarlingen (1-2-3)
Grote halve Fond Oude Duiven (1-2-3)
Fond Oude Duiven (1-2-3)
Grote Fond & Fond Jaarlingen (1-2-3)
Grote Fond Oude Duiven (1-2-3)
Algemeen (1-2-3)

Muzikale omlijsting wordt s’avonds voorzien.
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MEDEDELINGEN AAN DE LIEFHEBBERS

MEDEDELING NATIONALE RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR
BIJDRAGE HOK voor PUBLICITAIRE DOELEINDEN
De leden van de nationale raad van beheer en bestuur herinneren u
de inhoud van artikel 15 van de Statuten inzake de hokken voor publicitaire doeleinden :
Artikel 15
(...)
De KBDB erkent het bestaan van volgende hokken
a) Publicitair (hokken die, vooral door de publicatie van hun benaming
op de uitslagen, worden in stand gehouden met een commerciële of
publicitaire bedoeling.)
- toebehorend aan een fysisch persoon
- toebehorend aan een rechtspersoon
Worden van rechtswege beschouwd als publicitaire hokken, de aangeslotenen die onze vzw verzoeken facturen op te stellen voor hun
boekhouding.
(...)
a) Voor de publicitaire hokken
- Toebehorend aan een fysisch persoon
De hoklijst moet ingediend worden op naam van de liefhebber of een
combinatie van “liefhebber + firma”,
alsook met vermelding van al de inlichtingen voorzien in §2 en §3 met
volgende bijkomende vermeldingen:
• de naam en het adres van de persoon of van de betrokken firma
• de naam van de persoon die het hok zal vertegenwoordigen op de
algemene vergadering van de vereniging waar de hoklijst werd ingediend (administratief verantwoordelijk lid)
-Toebehorend aan een rechtspersoon

De hoklijst moet ingediend worden op de werkelijke naam van het hok,
met vermelding van al de inlichtingen voorzien in §2 en §3 maar eveneens:
• de naam van de instelling en het lidmaatschapsnummer
• de naam (namen) en adres (adressen) van de verantwoordelijke(n) met
mogelijkheid van dubbele aansluiting indien ze reeds persoonlijk zijn
aangesloten
• de naam van de persoon die het hok zal vertegenwoordigen op de
algemene vergadering van de vereniging waar de hoklijst werd ingediend (administratief verantwoordelijk lid)
• een lijst waarop de ringnummer en nationaliteit van elke duif die ze in
bezit hebben, vermeld wordt .
(...)
Gelieve nota te nemen dat artikel 15 van de Statuten vanaf heden strikt
zal toegepast worden.
In 2018 zal geen enkel attest/factuur opgesteld worden vooraleer de
bijdrage “hok voor publicitaire doeleinden” betaald zal worden. De
jaarlijkse bijdrage bedraagt vanaf nu 500,00EUR.

MEDEDELING
De nationale zetel is voor de verenigingen en de
duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00
toegankelijk.
Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens
telefonisch bereikbaar op het nummer 02/537 62 11

Alle perioden
Eiwitarme mengeling
met zwarte maïs

Eiwitarme mengeling
om de duiven aan het trainen
te houden

Promotie geldig tot eind 201

18
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I. ALGEMEENHEDEN

II. REGLEMENTERING

Voor de kampioenschappen (1 + 2) GROTE FOND, FOND en GROTE HALVEFOND EVENALS voor de as-duifkampioenschappen (categorieën GROTE
FOND, FOND, GROTE HALVE-FOND en ALL ROUND) dienen GEEN DEELNEMINGS - FORMULIEREN te worden toegestuurd. Deze kampioenschappen
worden AUTOMATISCH berekend.

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.

Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD &
AS-DUIVEN (kleine halve-fond & snelheid) dient het DEELNEMINGSFORMULIER
EN de VOLLEDIGE UITSLAGEN (conform art. 91 laatste § van het NSR) te worden
gestuurd naar de Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 –
1500 HALLE.
Voor het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP dienen ALLE gekozen wedstrijden op
het inschrijvingsformulier te worden vermeld (ook voor de gekozen wedstrijden
Grote Fond, Fond en Grote Halve-Fond). Voor dit ALGEMEEN kampioenschap
dienen enkel de UITSLAGEN ter staving worden meegestuurd voor de gekozen
wedstrijden in de categorieën Kleine Halve-Fond en Snelheid.

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

• 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 voor de wedvluchten
GROTE FOND alwaar enkel NATIONALE uitslagen in aanmerking komen.

III. TERMIJNEN

• De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen
WORDEN NIET in aanmerking genomen voor de nationale kampioenschappen
georganiseerd in de schoot van de KBDB.
• Enkel de liefhebbers die een hoklijst 2018 hebben ingediend, die de reglementen van de KBDB onderschreven hebben en die onder de toepassing vallen
van het dopingreglement van de KBDB kunnen deelnemen aan de nationale
kampioenschappen.
• Voor alle kampioenschappen waarvan de deelnemingsafstanden elkaar
zouden overlappen, kan eenzelfde resultaat slechts in aanmerking worden
genomen voor EEN ENKEL KAMPIOENSCHAP.
• De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie
vermeld op zijn deelnemingsformulier. Verkeerde vermeldingen op zijn deelnemingsformulier kunnen na 14/09/2018 – 12u00 niet meer worden rechtgezet.
• Alleen GOEDGEKEURDE wedvluchten komen in aanmerking .
• Enkel de formulieren, gepubliceerd op de KBDB-website of verschenen in het
Bondsblad, evenals kopieën of een identieke lay-out ervan, worden als geldig
aanvaard voor de inzending van de nationale kampioenschappen. De liefhebber is verplicht om zijn behaalde plaatsen in de uitslag op te geven.
• De wedvluchten vermeld in de verschillende categorieën kunnen, in geval van
overmacht, worden gewijzigd door de nationale raad van beheer en bestuur.
• VOLLEDIGE palmaressen alsook palmaressen met een minimum aan behaalde
prijzen, overeenkomstig onderstaand schema, komen in aanmerking.

Maximum aantal
te behalen prijzen

Minimum
aantal prijzen

16

11

Kleine halve-fond oude en jaarlingen

10

7

Kleine halve fond jonge

10

7

Snelheid oude en jaarlingen

12

8

Snelheid jonge duiven

12

8

Jeugd

5

4

Algemeen
1ste en 2de getekende

3. Het Nationaal Sportreglement is integraal van toepassing.

Uiterste datum van indiening :
- Per post: 14 SEPTEMBER 2018 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
14 SEPTEMBER 2018 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.
Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen
meer aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, verkeerde
snelheden, enz….. werden opgegeven).
IV. VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN
De voorlopige rangschikkingen (met het overzicht van alle behaalde prijzen per
kampioenschap en per geklasseerde) zullen verschijnen op de KBDB-website
www.kbdb.be, begin oktober 2018.
Alleen de voorlopige uitslag zal integraal worden gepubliceerd
V. OPSTUREN VAN DE UITSLAGEN TER STAVING
NATIONALE, ZONALE en uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE
(voor de 2 Waalse SPE’s) hoeven niet toegestuurd te worden.
Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD &
AS-DUIVEN (kleine halve-fond en snelheid) dienen de uitslagen samen met het
deelnemingsformulier te worden toegestuurd.
Voor het ALGEMEEN kampioenschap dienen enkel de UITSLAGEN ter staving
worden meegestuurd voor de gekozen wedstrijden in de categorieën KLEINE
HALVE-FOND EN SNELHEID.
VI. 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.
VII. GESCHILLEN
Alle gevallen die niet voorzien worden in dit reglement en interpretatieproblemen vallen onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de
NATIONALERAAD VAN BEHEER en BESTUUR.
VIII. BEREKENING

As-duiven
Snelheid oude

6

4

Snelheid jaarlingen

6

4

Snelheid jonge

6

4

Kleine halve-fond oude

5

4

Kleine halve-fond jaarlingen

5

4

Kleine halve-fond jonge

4

3

Het berekenen van de coëfficiënt zal gebeuren tot 4 cijfers na de komma. Het
vijfde cijfer na de komma zal de afronding bepalen.
IX. FORMULES
1ste & 2de getekende

As-duiven

(plaats 1ste getekende + plaats 2de getekende) x 100
aantal deelnemende duiven

plaats x 100
aantal deelnemende duiven
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ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP 2018

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

JAARLINGEN:
naar keuze uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jaarlingen) van 26/5, CHATEAUROUX (jaarlingen) van
9/6, ARGENTON (jaarlingen) van 23/6, GUERET (jaarlingen) van
30/6, CHATEAUROUX (jaarlingen) van 7/7, ARGENTON (jaarlingen) van 21/7, BOURGES (jaarlingen) van 4/8 en CHATEAUROUX
(jaarlingen) van 11/8/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE (voor de
5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
JONGE DUIVEN:
naar keuze uit volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jonge) van 4/8, CHATEAUROUX (jonge) van 11/8,
ARGENTON (jonge) van 25/8 en CHATEAUROUX (jonge) van
8/9/2018.
Voor AL DEZE WEDVLUCHTEN kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslag van de PE (voor de
5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s). Het spreekt vanzelf dat per wedstrijd slechts één uitslag mag worden gekozen.
3 wedvluchten KLEINE HALVE-FOND (1 met OUDE DUIVEN, 1 met
JAARLINGEN en 1 met JONGE DUIVEN)
Criteria & begin-en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kan de 1ste afgegeven OUDE DUIF, JAARLING of JONGE DUIF enkel in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste werd ingetekend.
3 wedvluchten SNELHEID (1 met OUDE DUIVEN, 1 met JAARLINGEN en 1 met JONGE DUIVEN)
Criteria & begin-en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kan de 1ste afgegeven OUDE DUIF, JAARLING of JONGE DUIF enkel in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste werd ingetekend.
3 wedvluchten met keuze uit 3 VERSCHILLENDE bovenvermelde
categorieën
(Grote Fond, Fond, Grote Halve-Fond, Kleine Halve-Fond en Snelheid) met voor ELKE gekozen wedstrijd een VERSCHILLENDE
categorie van duiven (oude duiven, jaarlingen en jonge duiven)

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

Criteria & begin-en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.

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

Voor dit ALGEMEEN kampioenschap mag EENZELFDE uitslag
slecht EENMAAL worden gebruikt.

(1)
3 wedvluchten met keuze uit 3 VERSCHILLENDE categorieën (Grote Fond, Fond, Grote
Halve-Fond, Kleine Halve-Fond en Snelheid) met voor ELKE gekozen wedstrijd een VERSCHILLENDE categorie van duiven (oude duiven, jaarlingen en jonge duiven)
(*)
aanduiden wat past
PE= voor de 5 Vlaamse PE’s/SPE= voor de 2 Waalse SPE’s
Criteria & begin en einddatum : zie respectievelijke kampioenschappen.

Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kan de 1ste afgegeven OUDE DUIF, JAARLING of JONGE DUIF enkel in aanmerking
worden genomen indien deze als 1ste werd ingetekend.

Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kan de 1ste afgegeven OUDE DUIF, JAARLING of JONGE DUIF enkel in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste werd
ingetekend.
Voor dit ALGEMEEN kampioenschap mag EENZELFDE uitslag slecht EENMAAL worden
gebruikt.
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Naam en voornaam :
Adres :
Postcode : 					Woonplaats:
Mailadres:
KBDB-Lidnummer :				
Datum

Wedvlucht

22/6

PAU (oude)

29/6
06/7
13/7
20/7
27/7
03/8
29/6
27/7
02/6
09/6
16/6
23/6
30/6
07/7
15/7
21/7
28/7
04⁄8
23/6
30/6
07/7
15/7
21/7
28/7
04/8
26/5
09/6
23/6
30/6
07/7
21/7
04/8
11/8
26/5
09/6
23/6
30/6
07/7
21/7
04/8
11/8
04/8
11/8
25/8
08/9
Naar
keuze
Naar
keuze
Naar
keuze
Naar
keuze
Naar
keuze
Naar
keuze
Naar
keuze
Naar
keuze
Naar
keuze

AGEN (oude)
BARCELONA (oude)
ST.VINCENT (oude)
MARSEILLE (oude)
NARBONNE (oude)
PERPIGNAN (oude)
AGEN (jaarlingen)
NARBONNE (jaarlingen)
LIMOGES (oude)
VALENCE (oude)
CAHORS (oude)
BRIVE (oude)
MONTELIMAR (oude)
LIMOGES (oude)
JARNAC (oude)
LIBOURNE (oude)
TULLE (oude)
ANGOULEME (oude)
BRIVE (jaarlingen)
MONTELIMAR (jaarlingen)
LIMOGES (jaarlingen)
JARNAC (jaarlingen)
LIBOURNE (jaarlingen)
TULLE (jaarlingen)
ANGOULEME (jaarlingen)
BOURGES (oude)
CHATEAUROUX (oude)
ARGENTON (oude)
GUERET (oude)
CHATEAUROUX (oude)
ARGENTON (oude)
BOURGES (oude)
CHATEAUROUX (oude)
BOURGES (jaarlingen)
CHATEAUROUX (jaarlingen)
ARGENTON (jaarlingen)
GUERET (jaarlingen)
CHATEAUROUX (jaarlingen)
ARGENTON (jaarlingen)
BOURGES (jaarlingen)
CHATEAUROUX (jaarlingen)
BOURGES (jonge duiven)
CHATEAUROUX (jonge duiven)
ARGENTON (jonge duiven)
CHATEAUROUX (jonge duiven)

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

Datum en handtekening :
Aantal
deelnemende
duiven

Prijs
1ste
get.

Coëff.

N
N
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*

1 wedvlucht
GROTE
FOND
OUDE
1 wedvlucht
GROTE FOND JAARLINGEN

1 wedvlucht
FOND
OUDE

1 wedvlucht
FOND
JAARLINGEN

1 wedvlucht
GROTE HALVE-FOND
OUDE

1 wedvlucht
GROTE HALVE-FOND
JAARLINGEN

1 wedvlucht
JONGE DUIVEN
KLEINE HALVE-FOND
oude
KLEINE HALVE-FOND
jaarlingen
KLEINE HALVE-FOND
jonge
SNELHEID
oude
SNELHEID
jaarlingen
SNELHEID
jonge
Criteria voor deze DRIE
wedvluchten
zie pagina 6 onder punt (1)
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2018
KLEINE 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).
Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen, over 5 wedvluchten (GEEN
nationale vluchten) vanaf 255,001 km tot en met 460,000 km (afstand hok liefhebber)
met een totale afstand van minimum 1.250 km (afstand hok liefhebber) gedurende de
periode van 5 mei 2018 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit
Bourges II. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden
genomen met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van
ring 2018) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 9 juni 2018 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 5 wedvluchten (GEEN nationale vluchten) vanaf
255,001 km tot en met 460,000 km (afstand hok liefhebber) met een totale afstand
van minimum 1.250 km (afstand hok liefhebber). Eén enkele wedvlucht per weekend
met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zal in
aanmerking worden genomen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1ste en 2de afgegeven
JONGE duiven enkel in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste en 2de
werden ingetekend.

De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking
genomen worden voor dit kampioenschap.
● Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap OUDE & JAARLINGEN zal worden betwist
met de eerste twee afgegeven oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal
(volledige prijzen).
Dit kampioenschap zal worden betwist met oude duiven en jaarlingen op 6 wedvluchten tot en met 255,000 km (afstand hok liefhebber) met een totale afstand van
minimum 400 km (afstand hok liefhebber) gedurende de periode van 17 maart 2018
tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II. Enkel de
weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend, met een minimum deelname van
100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zullen in aanmerking worden genomen.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager van ring
2018) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 19
mei 2018 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, klassement per
5-tal (volledige prijzen), op 6 wedvluchten tot en met 255,000 km (afstand hok liefhebber)
met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber).
Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht, zullen in aanmerking worden
genomen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1ste en 2de afgegeven
JONGE duiven enkel in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste en 2de
werden ingetekend.

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

Jaartal
Lossingsplaats

Afstand

Categorie
Aantal
deelnemende duiven

Plaats
1ste get

Plaats
2de get.

Coëff.

TOTAAL
Naam en voornaam:
Adres:
Postcode: 					Woonplaats:				Tel:				
KBDB-Lidnummer:				Mailadres:
Datum en handtekening:
ATTEST voor juistheid van de vermelde prijzen
(naam, adres en stempel van de betrokken vereniging en handtekening van de voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder)
1
2
3
4
5
6
(*) aanduiden wat past
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2018 - JEUGD
Voor het nationaal kampioenschap JEUGD dienen de VOLLEDIGE uitslagen (enkel
voor de kleine halve-fond en de snelheidsvluchten SAMEN met het deelnemingsformulier te worden toegestuurd.
● Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar (referentiedatum 01/04/2018) die kunnen bewijzen
dat ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen
bestaand hok betreft dat door hen werd overgenomen.

Datum

Lossingsplaats

Afstand

9

Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber,
met een totale afstand van minimum 500 km (afstand hok liefhebber), op wedvluchten
ingericht tijdens de periode van 5 mei 2018 tot en met het weekend vóór de laatste
nationale wedvlucht.
Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een
minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht zal in aanmerking
worden genomen.

Aantal
deelnemende duiven

Plaats
1ste get

Plaats
2de get.

Coëff.

Naam en voornaam:
Adres:
Postcode: 					Woonplaats:
Tel:						Mailadres:
KBDB-Lidnummer:				Geboortedatum:
Datum en handtekening:
ATTEST voor juistheid van de vermelde prijzen
(naam, adres en stempel 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
AD_Lotto_Pigeon_210x150_NL.pdf

1

15/06/16

16:24

Bezoek onze “webshop”
op www.kbdb.be

miljonair worden?
het kan elke woensdag
en zaterdag

U vindt er allerhande
gadgets, boeken, DVD’s,….
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Voor ALLE kampioenschappen AS-DUIF KLEINE HALVE-FOND en AS-DUIF SNELHEID dienen de VOLLEDIGE uitslagen SAMEN met de deelnemingsformulieren te
worden toegestuurd.
● in SNELHEID OUDE (drager van ring 2016 of ouder), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum
400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten tot en met
255,000 km (afstand hok liefhebber) met een minimum deelname van 100 duiven en
10 liefhebbers per wedvlucht. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per
weekend kan in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden
betwist met oude duiven, gedurende de periode van 17 maart 2018 tot en met het
weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● in SNELHEID JAARLINGEN (drager van ring 2017), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum
400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten tot en met
255,000 km (afstand hok liefhebber) met een minimum deelname van 100 duiven en 10
liefhebbers per wedvlucht. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend kan in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist
met jaarlingen, gedurende de periode van 17 maart 2018 tot en met het weekend vóór
de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● in SNELHEID JONGE DUIVEN (drager van ring 2018), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum
400 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 6 gekozen wedvluchten tot en met
255,000 km (afstand hok liefhebber) met een minimum deelname van 100 duiven en
10 liefhebbers per wedvlucht. Enkel de weekendvluchten en slechts één vlucht per
weekend kan in aanmerking worden genomen.
Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de periode
van 19 mei 2018 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.

● in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2016 of ouder), de 5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van
minimum 1.250 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten
(GEEN nationale vluchten), vanaf 255,001 km tot en met 460,000 km (afstand hok
liefhebber) met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven, gedurende de
periode van 5 mei 2018 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit
Bourges II.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● in KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2017), de 5 beste uitslagen
met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 1.250 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten
(GEEN nationale vluchten) vanaf 255,001 km tot en met 460,000 km (afstand hok liefhebber) met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.
Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jaarlingen, gedurende de periode van
5 mei 2018 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● in KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2018) de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van
minimum 1.000 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 4 gekozen wedvluchten
(GEEN nationale vluchten), vanaf 255,001 km tot en met 460,000 km (afstand hok
liefhebber) met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de
periode van 9 juni 2018 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking
genomen worden voor het kampioenschap kleine halve fond.

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF
KLEINE HALVE-FOND OUDE – KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN – KLEINE HALVE- FOND
JONGE DUIVEN –SNELHEID OUDE – SNELHEID JAARLINGEN – SNELHEID JONGE DUIVEN (*)
Datum

Lossingsplaats

Afstand

Behaalde prijs

Aantal
deelnemende duiven

Coëff.

TOTAAL

Naam en voornaam:
Adres:
Postcode: 					Woonplaats:
Tel:						Mailadres:
KBDB-Lidnummer:
Datum en handtekening:
ATTEST voor juistheid van de vermelde prijzen
(naam, adres en stempel van de betrokken vereniging en handtekening van de voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder)
1
2
3
4
5
6
(*) aanduiden wat past
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NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS 2018
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 31/12/2018) :
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, voor
zien van de stempel van de vereniging.
✓ De prijzen worden behaald tussen 19/05/2018 en 26/08/2018.
✓ 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: 14 SEPTEMBER 2018 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
14 SEPTEMBER 2018 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.
Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen
meer aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, verkeerde
snelheden, enz….. werden opgegeven).
✓ Iedereen wordt geklasseerd en ontvangt de uitslag.
✓ Mededeling van de volledige uitslag gebeurt op de Nationale Dagen in Stayen
(Limburg).
✓ 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 2018
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.
Stempel van de vereniging			

Handtekening voorzitter

Gratis nationale dubbeling voor de JEUGD en voor de BEGINNELINGEN op de wedvlucht uit BOURGES van 4 augustus 2018.
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 1988) 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 1988) kan vrij en zonder kosten deelnemen
- Jeugdige tandems, tridems,… die allen voldoen aan deze leeftijdsgrens
- Iedere beginneling, aangesloten sinds 2016.
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 november 2018.
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OLYMPIADE 2019 – POZNAN POLEN

SPORTCATEGORIE
*op twee jaar
AFSTANDEN
A
B
C
D

E

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

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

Deelnemende
duiven
250
250
150

Min. aantal liefhebbers

Minimun aantal km

Prijzen

20
20
20

250
250
150
250

20
20
20
20

1.500
2.800
3.300
3.500

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

-

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

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

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

3

250

20

300

5

250

20

500

6

250

20

1800

Voor de afstanden tot het hok kan de 5% regel worden toegepast.
De 5% regel kan niet worden toegepast op het minimum aantal km.
• Formules berekening coëfficient :

Opmerking : de duif die het minste aantal punten heeft behaald, is eerste
in het algemeen klassement. Het coëfficiënt wordt berekend tot op 3 cijfers
na de komma.

Categorieën A, B, C, D, F, G & H =
behaalde prijs x 1.000
Aantal deelnemende duiven (max. 5000)
Opmerking : de duif die het minste aantal punten heeft behaald, is eerste
in het algemeen klassement. Het coëfficiënt wordt berekend tot op 3 cijfers
na de komma.

• Deelname :
Iedere aangesloten federatie kan deelnemen met maximum 24 duiven (12
duiven vrij te kiezen tussen de categorieën A, B, C, D en vrije keuze van
geslacht). Deelname in de categorieën E, F, G en H met maximum 3 duiven.
NEEM DEEL en stuur de deelnemingsfiche uiterlijk 10 NOVEMBER 2018,
naar de Bondszetel, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE.

behaalde prijs x 1.000
Aantal deelnemende duiven (zonder limiet)

De inschrijvingen worden aanvaard tot 12 uur ’s middags (met poststempels wordt géén rekening gehouden).

Categorie E =

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

JONGE DUIVERS (3) & JONGE DUIVINNEN (3)
3 wedvluchten met een totaal van minimum 300 km in het seizoen 2018 en
een minimum deelname van 250 duiven en 20 deelnemende liefhebbers.
Het nazicht van de uitslagen gebeurt door de Bond die de Olympiade
organiseert.
De finalekeuring voor de Olympiade gaat door op zaterdag 15 december
2018 in Petit Enghien, adres Place 7.
Om aan de finalekeuring te mogen deelnemen moeten de betrokken duiven
minstens eenmaal op een BCK-keuring zijn aangeboden en daar moeten ze
minimum 91 punten op de keuringskaart hebben gekregen.
Meer info : PRAET Edmond, tel. 050/315041 of e-mail :
linda.godderis1@telenet.be

VOOR BEIDE CATEGORIEEN DIENEN DE DUIVEN VERPLICHT
TE WORDEN TENTOONGESTELD OP DE OLYMPIADE IN POZNAN / POLEN !!!
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UITSLUITEND INDIENEN ALS U BEREID BENT UW DUIF TENTOON TE STELLEN OP DE OLYMPIADE.
Naam:								KBDB-Lidnummer:
Adres:
Categorie A – B – C (2017 en 2018) F – G – H (alléén 2018) (de gekozen categorie omcirkelen a.u.b.)
Ringnummer
jaartal
geslacht
Datum

Lossingsplaats

Aantal deelnemende
duiven

Aantal deelnemende
liefhebbers

Behaalde prijs

Afstand

2017

2018

Categorie D – ALL ROUND
Ringnummer

jaartal

geslacht

2017-2018
11 prijzen op 2 jaar

Datum

Lossingsplaats

Aantal deelnemende
duiven

Aantal deelnemende
liefhebbers

Behaalde prijs

Afstand

Van 100 tot 400 km
3 tot 5 prijzen

Van 300 tot 600 km
2 tot 6 prijzen

Meer dan 500 km
1 tot 3 prijzen

Categorie E – MARATHON
Ringnummer

jaartal

geslacht

2017-2018
Datum
4 prijzen in 2 jaar
wedvluchten van
meer dan 700 km

Lossingsplaats

Aantal deelnemende
duiven

Aantal deelnemende
liefhebbers

Behaalde prijs

Afstand

Klaar voor een nieuwe uitdaging op uw kweekhok?
Enkele jaren geleden zijn wij op het Descheemaecker Pigeon Center gestart met een nieuw project onder de naam
Elite by Descheemaecker. Naast een aantal exclusieve kweekkoppels die in boxen kweken, kunnen wij u eveneens
volgende exclusieve Elite-rassen aanbieden rechtstreeks uit de beste duiven van: Gaston Van De Wouwer, Etienne
Meirlaen, gebroeders Janssen, Dirk Van Dyck en de Olympic Belg-familie.
Deze Elite-duiven werden zorgvuldig uitgekozen en gekoppeld. Wij geven u nu de gelegenheid jonge duiven van
verschillende leeftijd en jaarlingen te bemachtigen, al naargelang uw voorkeur.

Dochter Yelena

Laura’s Topper

BE15-4254786

BE15-6048795

BE15-6091448

Etienne Meirlaen

Gaston Van De Wouwer

Dirk Van Dijck

Dochter van “Yelena”, de stamduivin van
marathonkampioen Etienne Meirlaen

Ingeteelde kweekduiver naar de “Kaasboer”.

Zoon Olympic Niels
Zoon van “Olympic Niels”, de Olympiade-duif van
Dirk Van Dyck en kleinzoon van “Di Caprio”.

Bestel eenvoudig uw duif op www.pigeoncenter.be of vul onderstaande bestelbon in.
Op onze website kan u tevens de volledige pedigrees vinden.
DUIVER

Gaston Van De Wouwer (€ 350)
Gebroeders Janssen (€ 250)
Dirk Van Dyck (€ 250)
Olympic Belg-familie (€ 250)
Etienne Meirlaen (€ 350)
Uit de kweekboxen (zie pigeoncenter.be)

DUIVIN

De verzendingskosten per bestelling bedragen € 19 voor België
en € 25 voor Nederland.
LEEFTIJD DUIVEN:
1 maand

3 maanden

6 maanden

ouder

jaarlingen

Na ontvangst van de bestelbon bekomt de klant binnen de 7 werkdagen een bevestiging van de
bestelling (inschrijvingscertificaat) met de richtlijnen i.v.m. de betaling. De klant heeft het recht
zijn bestelling te annuleren zolang deze niet verzonden is.

Uw KBDB lidnummer (enkel voor België) ............................................................................................................................................................................
Naam en adres (in hoofdletters) ..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
Email ....................................................................................................................................................................... Tel. ...................................................................
Datum ........................................................................... Handtekening
Verstuur deze bestelbon via mail of onder omslag / Gelieve te betalen via bankoverschrijving.

DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER

Raymond Delbekestraat 165, 2980 Sint-Antonius-Zoersel, Belgium,
Tel. +32 3 383 08 31 - info@pigeoncenter.be - ING Bank: IBAN: BE34 3630 1518 5590 / BIC: BBRUBEBB

www.pigeoncenter.be
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PE WEST-VLAANDEREN : CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN
Provinciale gesubsidieerde kampioenschappen 2018
ASDUIVEN
1) SNELHEID OUDE EN JAARLINGEN
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif, die de vijf -5- beste resultaten behaalde op
weekend vluchten uit Arras, Clermont, Compiegne, Pontoise of vervangingsvlucht in de periode van 7 april tot en met het 2e weekend van september
2) SNELHEID JONGE DUIVEN
15 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vijf -5- beste resultaten behaalde op
weekend vluchten uit Arras, Clermont, Compiegne, Pontoise of vervangingsvlucht in de periode van 20 mei tot en met 2e weekend van september
3) KLEINE HALVE-FOND OUDE EN JAARLINGEN
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde
op wedvluchten uit Fontenay, Châteaudun en Orleans in de periode van
05/05 tot en met 01/09.
4) KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde
op wedvluchten uit Fontenay, Châteaudun en Orleans in de periode van
09/06 tot en met 01/09.
5) GROTE HALVE-FOND OUDE DUIVEN
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit : Tours 12/5/2018, Châteauroux 19/05/2018, Bourges 26/05/2018,
Blois 02/06/2018, Châteauroux 09/6/2018, Châteauroux 16/6/2018,
Argenton 23/6/2018, Gueret 30/06/2018, Châteauroux 07/07/2018, Tours
15/07/2018, Blois 21/07/2018, Tours 28/07/2018, Bourges 04/08/2018.`
6) GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit :Tours 12/5/2018, Châteauroux 19/05/2018, Bourges 26/05/2018,
Blois 02/06/2018, Châteauroux 09/6/2018, Châteauroux 16/6/2018,
Argenton 23/6/2018, Gueret 30/06/2018, Châteauroux 07/07/2018, Tours
15/07/2018, Blois 21/07/2018, Tours 28/07/2018, Bourges 04/08/2018.
7) FOND OUDE DUIVEN
5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit het Nationale fond programma, de provinciale Limoges
van 07/07 inbegrepen ,de internationale vluchten uitgezonderd.
8) FOND JAARLINGEN
5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de twee-2- beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit het Nationale fond programma, de internationale vluchten
inclusief en de provinciale Limoges van 07/07.
9) FOND JONGE DUIVEN:
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit : Tours 15/07/2018, Blois 21/07/2018, Tours 28/07/2018, Bourges
04/08/2018, Châteauroux 11/08/2018, Poitiers 18/08/2018, Argenton
25/08/2018, Tours 01/09/2018, 08/09/2018 Châteauroux
10) ZWARE FOND OUDE DUIVEN:
5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de twee -2- beste resultaten behaalde op
alle internationale vluchten.
11) ALLROUND DUIF OUDE EN JAARSE
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de zes -6- beste resultaten behaalde op
minimum 2 wedvluchten beneden en minimum 2 vluchten boven Parijs.
In de periode van 07/04/2018 tot en met het 2e weekend van september
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12) ALLROUND DUIF JONGEN
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de zes- 6- beste resultaten behaalde op
minimum 2 wedvluchten beneden en minimum 2 vluchten boven Parijs. In
de periode van 19/05 tot en met het 2e weekend van september
ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN
wordt tot algemeen provinciaal kampioen West-Vlaanderen uitgeroepen, de
liefhebber die zich best klasseerde in de 12 bovenvermelde categorieën.
Bij gelijkheid van prijzen komt:
- het totaal van de behaalde resultaten in het kampioenschap in aanmerking;
- het percentage van de behaalde resultaten in de wedstrijden in aanmerking.
Voor alle CATEGORIEEN ( ALGEMEEN)
De opgave van de behaalde prijzen PER DUIF dienen te gebeuren volgens
het voorbeeld dat in het bondsblad en op de KBDB-website zal verschijnen.
Ze moeten toekomen uiterlijk op 21/09/2018 vóór 12u00 op de Zetel,
Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle.
Voor de gevallen waar op de gestelde datum, de provinciale of hoofduitslag nog ontbreekt, volstaat het de snelheid van de duif te vermelden.
RANGSCHIKKING
De rangschikking geschiedt per percentberekening. De laagste percenten
hebben voorrang. Bij de berekening wordt gedeeld tot -2- cijfers na de
komma. In geval van gelijkheid tot meerdere cijfers na de komma.
VOORWAARDEN TOT DEELNAME
Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit van de
KBDB- lidkaart 2018 – Afdeling West-Vlaanderen.
De prijzen moeten behaald zijn minstens per 4-tal (zonder breuken)
Enkel de prijzen behaald op regionale, provinciale dubbelingen, zonale uitslagen en of de hoofdwedvlucht komen in aanmerking, nationale en internationale uitslagen komen niet in aanmerking en slechts één klassement
per W.E.
De prijzen dienen behaald te worden in eigen categorie : oude bij oude,
jaarlingen bij jaarlingen, jongen bij jongen, uitgezonderd voor de snelheid
en kleine halve fond, waar de uitslagen mogen gebruikt worden van de
oude duiven, jaarse en oude en jaarse samen.
De uitreiking van de prijzen aan de winnaars zal plaats hebben tijdens de
PROVINCIALE DAG te Hooglede op 04/11/2018.
Iedere winnaar is ertoe gehouden PERSOONLIJK zijn prijs in ontvangst te
nemen.
De deelname is totaal gratis voor alle West-Vlaamse liefhebbers, die in
regel zijn met de reglementen van de KBDB en die ingekorfd hebben in
een lokaal gelegen in West-Vlaanderen.
De verenigingen zijn verplicht het juiste aantal ingekorfde duiven
(serie-duiven inbegrepen) en het aantal deelnemende liefhebbers bovenaan de uitslag te vermelden.
Het nationaal sportreglement blijft integraal van toepassing.
Voor elke liefhebber zal slechts één duif gerangschikt worden met een
gratis prijs per verschillend kampioenschap. Wel mag men per kampioenschap de prestaties opgeven van verschillende duiven, maar alléén de duif
met de beste uitslagen zal in aanmerking komen voor een prijs; de andere
duiven krijgen een eervolle vermelding. Dezelfde uitslag kan per duif
maar éénmaal in aanmerking komen behalve voor de kampioenschappen
Allround oude en jaarse en Alround jongen.
Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen
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SPONSORVLUCHTEN PE Antwerpen 2018

Rodaniahorloges : te winnen door de liefhebbers met de laagste coëfficiënt
per arrondissement/oostenlijn over de 2 vluchten in dezelfde vereniging/
samenspel. De winnaar met de allerlaagste coëfficiënt over de 2 vluchten
ontvangt bovendien een waardebon van 25 €.

CRITERIUM FOND JONGE DUIVEN met eerstgetekende
15/07/18 Fay-Aux-Loges(Orleans) JONGE DUIVEN (provinciale uitslag)
04/08/18 BOURGES JONGE DUIVEN (provinciale dubbeling)
25/08/18 ARGENTON 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 3/6/18, 1/7/18 of 29/7/18 per
arrondissement
Of 2 vluchten uit Momignies (oostenlijn) keuze uit 2/6/18, 30/6/16 of 28/7/18
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 €
Datum

Vereniging / samenspel

De gewonnen prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden op de provinciale kampioenendag van Antwerpen in het Aldhem Hotel te Grobbendonk op
8 december 2018
Deelnemingsformulier sponsorvluchten PE Antwerpen snelheid 2018
binnen te sturen vóór 20 augustus 2018 naar
KBDB – PE Antwerpen p/a Gaasbeeksesteenweg 52/54 – 1500 Halle
Of via rommelaere.j@kbdb.be

Aantal
duiven

Behaalde prijs
1e getekende

Voorbehouden KBDB

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

INFO INDIENING KAMPIOENSCHAPPEN
Inzending van de formulieren
VOOR DEELNAME AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN van de PROVINCIALE
ENTITEITEN 2018
OOST-VLAANDEREN
De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren EN VAN DE
BETREFFENDE UITSLAGEN is 28.09.2018 :
-- ofwel via het maken van een afspraak met uw regioverantwoordelijke begin
september. Hij deelt u de plaats en het tijdstip mede.
-- ofwel door het formulier op te sturen aan KBDB Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle (poststempel telt !).
VLAAMS-BRABANT
De palmaressen dienen te worden opgestuurd naar de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Uiterste datum : 28.09.2018 (poststempel).
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxi-post, enz.
Alle palmaressen die ten Bondszetel toekomen na deze datum zullen als laattijdig worden beschouwd en dus niet in aanmerking worden genomen.

LIMBURG
Het opgaveformulier dient UITERLIJK 28 SEPTEMBER 2018 toe te komen op
volgend adres : KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE of afgegeven
tijdens de provinciale zitdagen van de afdeling die 1 oktober voorafgaan. Uitslagen die op dat moment worden mee afgegeven, worden niet direct nagezien.
Voor zendingen per post wordt poststempel 27.09.18 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 .
De palmaressen dienen te worden opgestuurd naar de KBDB, Gaasbeekse-steenweg 52-54 – 1500 HALLE. uiterlijk op 21.09.2018 vóór 12u00. Deze
limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxi-post, enz.
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 28.09.2018 (poststempel) toekomen op de KBDB - Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle, gestaafd met de uitslagen.
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TE BEWAREN

VOOR DEELNAME AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN van de PE 2018
PROVINCIALE ENTITEITEN

KAMPIOENSCHAPPEN 2018

PE
Naam en voornaam

KBDB lidnummer

Adres:

Categorie

Datum

Wedvlucht

Aantal
deelnemende
duiven

Prijs
1e getekende

Prijs
2e getekende

Inkorflokaal

Voorbehouden
aan de KBDB

Datum : 				Handtekening

PROVINCIALE ENTITEITEN

KAMPIOENSCHAPPEN 2018

PE
Naam en voornaam

AS-DUIF Ringnummer:
KBDB lidnummer

Adres:

Categorie

Datum

Wedvlucht

Inrichtende
vereniging

Inkorflokaal

Afstand

Aantal
deelnemende
duiven

Behaalde prijs

Bestemd
voor KBDB

Datum : 				Handtekening
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OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB
CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN 2018

Reglement jeugd + beginnelingen + peterkampioenschap
1. De prijzen dienen behaald te worden per 3-tal zonder breuken
en minstens 50 deelnemende duiven.
2. Eén vlucht per weekend, per categorie. Vluchten voor verschillende
categorieën in hetzelfde weekend zijn toegestaan.
3. Midweekvluchten alsook vluchten op feestdagen die niet op een
zaterdag of zondag vallen tellen niet mee.
4. De vluchten vanaf het eerste weekend van april tot en met het
weekend van de laatste nationale vlucht komen in aanmerking.
5. Voor alle vluchten tellen ofwel de regionale, provinciale of
nationale uitslag.
6. Lid zijn van de KBDB met wettelijke machtiging tot het houden
van reisduiven (afzonderlijk hok en afzonderlijke hoklijst zijn
strikt noodzakelijk).
7. Zelfstandig jong duivenliefhebber zijn, d.w.z. zelf inkorven, klokken en
verzorgen.
8. Voor iedere categorie telt eerst het aantal prijzen dan de kleinste
coëfficiënt.
9. “Algemeen kampioen” wordt diegene die zich het best weet te
klasseren in zowel het kampioenschap Snelheid als het kampioenschap Halve fond en Fond. Bij gelijkheid wordt in deze volgorde
gekeken naar : aantal klasseringen, som van de plaats in de klasseringen,
som van de prijzen en als laatste de kleinste coëfficiënt.
10. Uitslagen behaald in verbond tellen enkel mee als het een door de
KBDB erkend verbond is.
11. Bij eventuele geschillen is de uitspraak van het bestuur onherroepelijk.
12. Ieder jeugdlid kan maar 1 keer algemeen kampioen worden in zijn
categorie (vermelding blijft).

Jeugdcategoriën (8 tot 12 jaar - 13 tot 18 jaar - 19 tot 24 jaar - 25 tot 30 jaar)
-- Snelheid: 1e en 2de afg.. Maximum 5 uitslagen enkel met jonge duiven
tot Parijs.
-- Halve fond: 1e en 2de afg. Maximum 4 uitslagen oude, jaarse en jonge vrij
te kiezen van Parijs tot en met Vierzon.
-- Fond: 1e en 2de afg. Maximum 3 uitslagen oude, jaarse en jonge vrij te
kiezen van Bourges tot …
-- Asduif snelheid: 6 uitslagen met een jonge duif (ringnummer 2017)
tot Parijs.
-- Asduif halve fond: 4 uitslagen van Parijs tot en met Vierzon.
-- Asduif fond: 3 uitslagen van Bourges tot…
Beginnelingen boven 30 jaar
-- 6 vluchten (snelheid, halve fond, fond) met de eerste afgegeven duif.
-- Voor liefhebbers boven de 30 jaar die de duivensport zelfstandig
beoefenen en voor het eerst hun hoklijst bij de KBDB hebben
ingediend in 2015 of later.
Peterkampioenschap snelheid
-- 8 vluchten met 1e en 2de afg. Duif. Oude, jaarse, jonge zelf te kiezen.
Alle vluchten tot Parijs.
Peterkampioenschap Halve fond
-- 6 vluchten met 1e en 2de afg. duif. Oude, jaarse, jonge zelf te kiezen.
Van Parijs tot Limoges (Limoges, Tulle niet inbegrepen).
Peterkampioenschap Fond
-- 4 vluchten met 1e en 2de afg. duif. Volgende vluchten komen in aanmerking: Limoges oude 2/6; Cahors oude 16/6; Limoges jaarlingen 7/7;
Tulle jaarlingen 28/7.

De deelname is volledig gratis.
Bijkomende informatie : lorenzodepauw@hotmail.be

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

NIEUW!

150 caps

Toe te dienen voor en na de vlucht.

LEVENSVREUGDE VERBLIJVEN AALST
Een droom komt uit op Levensvreugde Verblijven !
Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH
(Vlaams agentschap voor personen met een handicap).
Wij streven er naar zorg op maat, door in samenspraak met de zorggebruiker
en diens sociaal netwerk, passende woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden.
Onze missie en visie :
Jezelf ontplooien en je leven vorm geven, vanuit je mogelijkheden, wensen
en dromen, met eerbied voor je groeiritme.
Waarden vanuit de voorziening :
- Betrouwbaarheid, duurzaamheid, sociaal ondernemerschap,
maatschappelijk engagement
Waarden ten aanzien van de persoon met een beperking :
- Persoon met beperking als volwaardige burger aanzien.
- Kwaliteit van leven
Waarden in onze dagelijkse begeleiding en ondersteuning :
- Zorg op maat
- Professionele ondersteuning.
Door al deze waarden konden we één van de dromen van Levensvreugde
verblijven waarmaken.
Hoe kwam ons duivenhok tot stand?
Enkele zorggebruikers zijn echte dierenvrienden. Getuige hiervan zijn de
verschillende neerhofdieren die hier gesoigneerd worden. Af en toe werden
tevens verdwaalde of gekwetste duiven opgevangen en met volle overgave
verzorgd. Meestal met goede afloop. Eens hersteld kregen de duiven hun
vrijheid terug zodat ze hun oorspronkelijke thuisbasis konden opzoeken. Dit
ging dan steeds gepaard met pijn in het hart van de mensen met een beperking. Langzaam groeide het verlangen om zelf een aantal duiven te houden.
Van Guido Van den Bulcke kregen de zorggebruikers een paar jonge duiven
die in een te kleine en ongepaste accommodatie moesten verblijven. Met
heel veel zorg en toewijding werden die jonge duiven verzorgd.
Er werd al eens uitgekeken naar een betere en ruimere huisvesting.

BONDSBLAD
2 / 2018

19

Dankzij Cureghem Center is de bal aan het rollen gegaan. In een nabespreking van een vergadering werd dit probleem nogmaals aangekaart en rees
de gedachte bij de secretaris Luc De Geest om de promotiecommissie van
de KBDB (Koninklijke Belgische Duivenliefhebbers Bond) aan te spreken.
Herman Roels nam al onmiddellijk contact op met Willy Nuel, toenmalig
mandataris van de KBDB. Deze zette onmiddellijk zijn schouders onder dit
mooie project. Al snel kwamen de toenmalige nationale voorzitter Stefaan
Van Bockstaele en Willy Nuel "Levensvreugde Verblijven" bezoeken en
de diverse mogelijkheden bespreken. De nodige vergunningen om duiven
te houden en aan wedstrijden deel te nemen vanop deze locatie werden
aangevraagd.
Ook op “Levensvreugde Verblijven” werden allerlei voorbereidingen
getroffen, er werd een businessplan opgesteld en voorgesteld op de
beleidsvergadering. Er werd gezocht naar een geschikte locatie om de
duiventil te plaatsen, enz ,..
De organisatoren konden een sponsor vinden, Patrick De Muylder, voor het
leveren van enkele essentiële benodigdheden.
Op 16 maart werd het duivenhok geplaatst door de firma Demster uit Lichtervelde en dit op kosten van de nationale promotiecommissie van de
KBDB. De eerste duifjes van het nieuwe hok werden geleverd door Luc De
Geest en Guido Van den Bulcke. Het echte werk voor de zorggebruikers
kon beginnen.
De planning van het ganse project was tevens een meevaller omdat alles
klaar was voor de dag van de zorg, 18 maart jongstleden. Op die dag opendeuren alle zorgcentra voor mensen met een beperking en kon het nieuwe
project ingehuldigd worden. Het grote publiek kon dan een kijkje nemen
achter de schermen van de voorziening en kennis maken met de zorggebruikers en de enthousiaste medewerkers. Bij deze gelegenheid werd
ruimschoots tijd besteed aan de inhuldiging van het nieuwe duivenhok en
dit onder aanwezigheid van de nationale voorzitter van de KBDB de heer
Frans Hermans, de heer Wim Nuel als provinciaal secretaris en verantwoordelijke van de promotiecommissie, bestuursleden van Cureghem Center
en sympathisanten.

DE LABORATORIA
VAN DOKTER VEEARTS DOMICENT
stellen de noodzakelijke aanvullende middelen voor de goede
gezondheid van uw duiven tegen redelijke prijzen voor

AVIOL
BESCHIKBAAR
IN ALLE APOTHEKEN VAN BELGIE !
Uitstekend traditioneel versterkend middel dat de gezondheid
en de goede vorm van uw duiven elke dag onderhoudt en
verzekert. Een product dat sedert meer dan 40 jaar succesvol
door alle grote kampioenen wordt gebruikt!
Wordt uitsluitend in apotheken verkocht.
Alle bijkomende inlichtingen zullen U worden toegestuurd
op aanvraag bij de
Laboratoria Domicent - rue d’Havré 130 - 7000 Bergen
E-mail : LABORATOIRES.DOMICENT@gmail.com

ZOMER JONGEN 2018
1988-2018

1ste pr prov. nat. internat. Bordeaux

30 Jarig Jubileum

BESTELBON

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

1ste pr prov. nat. internat. Bordeaux

Wederom een unieke kans om uit de gouden kweekhokken met de edelste rassen en
weergaloze kopvliegers van De Gebr. Simons & Zonen zomer jongen 2018 te bestellen.
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”!
In 2017 een topjaar in diverse landen met afstammingen uit het gouden kweekstation van Gebr. Simons en Zn.. Maar liefst 331
eerste prijzen werden er gespeeld in diverse landen.Onder andere enkele voornaamste topprestaties: 51x Teletekst met
afstammingen van Gebr. Simons en Zonen. 2x Nationale overwiningen Belgie Bourges 16.802 jaarse snelste duif van het ganse
Bourges-konvooi 70.889 duiven. 1x Nat. Argenton 25.531 duiven. Ton Demas Maastricht 9x teletekst met afstammelingen van
Gebr. Simons en Zonen.

1 Issoudun - 1519d. (520km)
1 Issoudun - 1402d. (520km)
1 Issoudun - 766d. ( 520km)
1 Issoudun - 241d. (520km)
1 Issoudun - 92d. (520km)
2 Issoudun - 5865d. (520km)
2 Lorris - 151d. (412km)
2 Lorris - 104d. ( 412km)
7 Lorris - 720d. (412km)
20 Lorris - 1264d. ( 412km)
29 Pithiviers - 882d. ( 400km)
31 Lorris - 1833d. (412km)
34 Lorris - 3256d. (412km)
44 Epernay - 1082d. (247km)
56 Pithiviers - 2859d. (400km)
(TOTAAL 195 prijzen met doublage)

''SENNA''
NL11-1038591

B E S T E L B O N

''DELANA''
NL11-1039312

z o m e r

1 Sens - 1425d. ( 351km)
1 Sens - 1267d. (351km)
1 Sens - 381d. (351km)
1 Lorris - 365d. (412km)
1 Lorris - 100d. (412km)
1 Sens - 98d. (351km)
2 Lorris - 2248d. (412km)
2 Lorris - 1018d. (412km)
2 Issoudun - 766d. ( 520km)
2 Issoudun - 241d. (520km)
3 Sens - 6445d. ( 351km)
3 Sens - 2195d. (351km)
3 Issoudun - 1519d. (520km)
3 Lorris - 942d. ( 412km)
4 Issoudun - 1402d. (520km)
7 Issoudun - 5865d. (520km)
11 Lorris - 8888d. (412km)
(TOTAAL 237 prijzen met doublage)

j o n g e n 2 0 1 8

I N T E R N AT I O N A A L D U I V E N K W E E K C E N T R U M ‘ L I M B U R G ’
Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:
Handtekening:

Ik wens de volgende ZOMER JONGEN 2018 te ontvangen (franco thuisgeleverd of tegen rembours) voor de prijs van €50,00* per duif
(+€ 35,00 per bestelling / eigen vervoer). (* indien anders is het vermeld bij het ras)
Gewenst ras en aantal duiven aanduiden:
RAS
Gebr. Janssen, Arendonk
Jan Aarden
Sjef van Wanroy
van Boxtel (Janssen)
van de Wegen
Marcel Braakhuis
van Wanroy x Janssen
Jan Theelen
Gebr Simons lijn Bordeaux
Gebr. Simons (1ste prijswinnaars)
Gebr. Janssen x van der Wegen
Jean Hausoul (Epen)
Koopman (€100,00)
Jan van de Pasch (€100,00)
Heremans Ceusters (€100,00)
Gaby Vandenabeele (€100,00)
Totaal:

Aantal

Aantal
duiver(s)

Aantal
duivin(nen)

De zomer jongen worden afgeleverd
3de week van augustus 2018.

De allerlaatste kans om gebruik te maken
van onze geweldige Jubileum ACTIE:
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Stuur deze bestelbon per post, fax of email naar:
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
Email : info@gebrsimonsduivencenter.nl
Website : www.gebrsimonsduivencenter.nl

