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BESTE LIEFHEBBERS,
Diegene die nu zijn gevleugelde vrienden nog niet staat op te wachten
in het weekend, heeft zijn start gemist. De snelheidsspelers zijn, desondanks het zeer grillige weer, reeds aangevat met het opleren en spelen
van hun jongen. Voor diegene die het verdere werk ambiëren wordt er
stilaan gedroomd van de vlucht van het jaar, namelijk Barcelona.
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Ik wil eerst en vooral in dit voorwoord van de gelegenheid gebruik maken om een aantal zaken te weerleggen die de KBDB momenteel in een
negatief daglicht brengen. Inderdaad, het klopt, er loopt een juridische
procedure tegen de KBDB. Maar ikzelf en mijn collega’s van de nationale
raad van beheer en bestuur zijn van mening dat we onze statuten maximaal gerespecteerd hebben. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening.
Het staat daarom in een democratische rechtsstaat iedereen vrij om te
protesteren tegen genomen beslissingen. Vooral wanneer mensen van
mening zijn dat hen onrecht is aangedaan. Wij laten ons hierdoor alleszins niet van de wijs brengen en laten de juristen verder hun werk doen.
In de eerste plaats willen we absoluut de continuïteit verzekeren, de rust
laten wederkeren en onze vereniging correct besturen. Ikzelf en het
bestuur hebben het volste vertrouwen in onze advocaten en een goede
afloop van de lopende procedures. Ik wil wel een sportieve oproep doen
aan iedereen om zich niet te laten verleiden mee te gaan in roddels en
stemmingmakerij. We willen onze leden in de eerste plaats laten genieten van onze geliefkoosde sport. Deze zaken dragen hier helemaal niet
toe bij en schaden dan ook het imago van onze sport.
Wie denkt dat ik geen goed nieuws kan brengen is bij deze absoluut
verkeerd. We stellen vast dat er de laatste weken verschillende nieuwe
liefhebbers zijn bijgekomen. PlattelandsTV en alle andere promotiecampagnes hebben hun werk meer dan goed gedaan. We komen in deze
editie trouwens ook nog even terug op de kijkcijfers van onze rubriek
op PlattelandsTV. Ik zou hieraan graag toevoegen dat deze uitzendingen enkel de liefhebber van het noorden van ons land betreft, maar in
de nabije toekomst zullen wij eveneens projecten voor de Franstaligen
ontwikkelen. Daarbovenop kunnen jullie ook kennismaken met enkele
nieuwe leden die ik of mijn collega’s persoonlijk zijn gaan bezoeken. We
zijn natuurlijk benieuwd naar hun een idee en motivatie om te starten
met de duivensport.
Achter de schermen wordt er ondertussen ook hard gewerkt aan de
toekomst. Volgend jaar moet en zal het beter zijn. De interne structuur
en werking binnen de KBDB wordt momenteel ernstig onder de loep
genomen. Een eerste wijziging is reeds gebeurt. Geert Philips heeft
besloten om zijn welverdiende pensioen op te nemen. Hierdoor heeft
de raad van beheer en bestuur unaniem beslist om Patrick Marsille als
nieuwe algemene secretaris aan te stellen binnen de KBDB. Verder in
dit blad zal deze zich ook even voorstellen aan het brede publiek. Ik ben
van mening dat ons bondsblad naast reglementering, meer algemene en
praktische informatie moet bieden over het reilen en zeilen binnen het
landschap. Ook willen we dit medium gebruiken om iedereen te informeren over onze toekomstplannen binnen de KBDB.
Zelf heb ik de voorbije tijd zeker en vast ook niet stilgezeten. Ik heb in
de vorige editie beloofd dat ik de voorzitters van de verschillende provinciale entiteiten zou ontmoeten. Dit is dan ook ondertussen gebeurt.
Dit overleg was meer dan constructief en vruchtbaar. Ook het promotieteam heb ik reeds ontmoet en een eerste aanzet voor verdere werking
is reeds gegeven.
Er zijn tot slot verschillende nieuwe initiatieven voorgesteld aan de nieuwe raad van beheer en bestuur. Deze zal hieraan volledig meewerken.
Hopelijk geeft u en uw collega dievenliefhebbers ons het verdere vertrouwen om dit positieve elan voort te zetten. U mag absoluut weten
dat er veel leden achter ons staan. Deze staan
weliswaar niet steeds deze boodschap te verkondigen op sociale media. Wat voor ons absoluut niet hoeft. Want wij als bestuur hebben
genoeg voldoening aan een schouderklopje
en een knipoog.
Veel leesplezier in dit bondsblad en
tot binnenkort!

Bodengien Pascal,
nationaal voorzitter KBDB.
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VOORSTELLING NIEUWE
ALGEMENE
SECRETARIS
Sinds 2017 is het programma
'De Belgische Reisduif' een vaste
waarde op Pla?elandsTv. Ook in 2019 kunnen duivenlieEebbers opnieuw

terecht op de zender. De Belgische Reisduif start iedere 2de zondag van de maand met een nieuwe aﬂevering. Vanaf de 4de zondag van de
maand volgt een herhaling. Doorheen de week wordt de aﬂevering herhaald volgens het klokvast uitzendschema. De aﬂeveringen zijn
bovendien ook te bekijken op de website van Pla?elandsTv.

De uitzendingen op PlattelandsTV werpen hun vruchten
af. Met een gemiddelde van 200.000 kijkers per
aflevering, mogen we zeker van een succes spreken !
Een klein
overzicht
van de- Seizoen
kijkcijfers
Countrylife:
De Belgische
Reisduif
2

per aflevering :
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86.149
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104.509
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Patrick Marsille, algemeen secretaris van de KBDB
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89.629
150.829
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Het is heel moeilijk om jezelf voor te stellen aan duivenliefhebbers als je al bijna 25 jaar bij de KBDB werkt en al sinds je jeugd
duivenmelker bent. Mijn passie voor de reisduif blijft intact, ik
11h30 12h30 13h00 14h30 15h30 16h00 18h30 19h00 20h30 22h00
lijd aan het duivenvirus en kan er niet vanaf raken.
X

X
X
X
X
Veel
liefhebbers
en bestuursleden van verenigingen
kennen
mij reeds. We hebben elkaar zeker al ontmoet tijdens een
X
X
X
vergadering,
een openbare
verkoop of een duivenfeest.
X
X
X
De Nationale Raad van Beheer en Bestuur nam, na het
X
X
pensioen van de heer Geert Philips, contact op met mij en wenst
X
X
X
X
gebruik te maken van mijn eerdere ervaring om de functie
van algemeen secretaris op mij te nemen.

Ik heb in het verleden achtereenvolgens de functies bekleed
van secretaris van de provincie Henegouwen, van de bestuurlijke centralisatie van de Franstalige afdelingen, van de SPE van
Henegouwen-Waals-Brabant en Luik-Namen-Luxemburg, van
algemene coördinator en van secretaris van de FCI om mij, de
laatste 6 jaar, enkel nog te bekommeren op de voornoemde
SPE’s.
Na een diepe reflectie aanvaardde ik om deze professionele
uitdaging opnieuw aan te nemen en de functie van algemeen
secretaris te bekleden.
Na een paar weken in mijn nieuwe functie moet ik zeggen dat,
ondanks wat mensen zeggen, het werk zowel in de informatica
als in de administratie enorm is geëvolueerd. De KBDB evolueert
en probeert met zijn tijd mee te leven.
Ik zal er echter naar streven, binnen de grenzen van mijn
mogelijkheden, de liefhebbers
dichter naar hun federatie te
brengen of liever de KBDB dichter
bij zijn1 liefhebbers en verenigingen te brengen.
Ik wens u allen een goede
gezondheid en een succesvol
duivenseizoen toe.
Patrick Marsille,
algemeen secretaris KBDB.

NATIONALE DAGEN 2019
DATA :
vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2019
LOCATIE :
STAYEN (Sint-Truiden)
Alvast bedankt om deze data
in uw agenda te noteren !

23h3

X
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NIEUWE LEDEN 2019

Hartelijk welkom aan al onze nieuwe leden !
Wij wensen hen heel veel succes met hun nieuwe hobby.
Hieronder vindt u enkele van deze leden.

bergen

- Kluis
Naja Strumane

Lenn De Vos

- Rumst

Bent u ook
een nieuweling ?
Stuur uw hoge resolutie
foto
naar nationaal@kbdb.be
en
deze zal verschijnen in
een
volgende editie.

Jo Van de Vijver - Melsele

eersel

Norbert Lazar - B

Foto voorpagina : Elisabeth Maes – 30 jaar – Scherpenheuvel-Zichem
De liefde voor de duiven was ingegeven met de paplepel : beide grootvaders en
papa speelden allen met duiven. Papa stopte in 2002 met spelen, waarna ik de
resterende duiven verder verzorgde.

Isaline

Daniel

- Ghlin

In 2019 hebben we dan een nieuw hok geplaatst en nu ben ik volop bezig met de
aankoop van duiven voor beperkte kweek. Vanaf 2020 zal ik dan, in tandem met
papa, deelnemen aan de wedstrijden voor jonge duiven. De pluspunten van deze
hobby : het kweken van de duiven, het spel-element, de competitie, het opbouwen
van een band met de dieren en het familiale gebeuren. Het minpunt is natuurlijk het
verlies van sommige duiven (verdwaald, verongelukt, roofvogels,…).

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2019
WIJZIGINGEN T.O.V. DE CRITERIA OPGENOMEN IN HET VORIGE BONDSBLAD
I. TABEL met de kleine halve-fond wedvluchten per PE/SPE
PE VLAAMS-BRABANT, ANTWERPEN & OOST-VLAANDEREN:
→ toevoeging van de wedvluchten vanuit ETAMPES (Brières-les-Scellés), MELUN (Andrezel) & TOURY
wegens de onbeschikbaarheid van het lossingsterrein van CHEVRAINVILLIERS
II. TABEL met de snelheidsvluchten per PE/SPE
Sector LUIK:
→ toevoeging van de wedvlucht uit Reims
wegens de onbeschikbaarheid van het lossingsterrein in EPERNAY
III. ONBESCHIKBAARHEID van de lossingsplaats
- De tabellen I & II met de wedvluchten, vermeld voor de verschillende PE’s/SPE’s, in de categorieën SNELHEID en KLEINE
HALVE-FOND, kunnen in geval van OVERMACHT en bij onbeschikbaarheid van het lossingsterrein, worden aangevuld
met plaatsvervangende wedvluchten door een beslissing van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur op voorstel van de
betrokken PE’s/SPE’s.
- Wegens de onbeschikbaarheid van het lossingsterrein in TOURS, zal de nationale wedvlucht, initieel voorzien vanuit Tours op
22/06/2019, worden vervangen door ARGENTON.
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2019 - ALGEMENE BEPALINGEN
I. ALGEMEENHEDEN
Voor de kampioenschappen (1 + 2) GROTE FOND, FOND, GROTE
HALVE-FOND EVENALS voor de as-duifkampioenschappen (categorieën
GROTE FOND, FOND, GROTE HALVE-FOND en ALL ROUND) dienen GEEN DEELNEMINGSFORMULIEREN te worden toegestuurd. Deze kampioenschappen worden
AUTOMATISCH berekend.
Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD &
AS-DUIVEN (kleine halve-fond & snelheid) dienen het DEELNEMINGSFORMULIER EN de UITSLAGEN (conform art. 91 laatste § van het NSR) te worden
gestuurd naar de Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 –
1500 HALLE. De vermelde prijzen dienen te worden gestaafd door de voorzitter,
secretaris of penningmeester van de betrokken duivenliefhebbersverenigingen.
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.
• Voor de nationale wedvluchten in deze kampioenschappen komen de NATIONALE,
de ZONALE of de uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse
SPE’s) in aanmerking met uitzondering evenwel van het kampioenschap GROTE
FOND alwaar enkel NATIONALE uitslagen in aanmerking komen.
• De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen WORDEN
NIET in aanmerking genomen voor de nationale kampioenschappen georganiseerd in
de schoot van de KBDB.
• Enkel de liefhebbers die een hoklijst 2019 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.
• De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie
vermeld op zijn deelnemingsformulier. Verkeerde vermeldingen op zijn deelnemingsformulier kunnen na 13/09/2019 – 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.

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

Maximum aantal Minimum
te behalen
aantal prijzen
prijzen
17
12
6
8
8
10
6
10
10
12
12
5

4
6
6
7
4
7
7
8
8
4

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

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

5

• 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.
II. 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.
III. TERMIJNEN
Uiterste datum van indiening :
- Per post: 13 SEPTEMBER 2019 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
13 SEPTEMBER 2019 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 2019.
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 NATIONALE RAAD
VAN BEHEER en BESTUUR.
VIII. BEREKENING
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
(plaats 1ste getekende + plaats 2de getekende) x 100
aantal deelnemende duiven

As-duiven
plaats x 100		
aantal deelnemende duiven
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NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2019

TABEL I – KLEINE HALVE-FOND

TABEL II – SNELHEID

VLAAMS-BRABANT

Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Villeroy,
Savigny-sur-Clairis, Etampes
(Brières-les-Scellés), Toury, Melun (Anderzel)

VLAAMS-BRABANT

Fleurus (Brye), Momignies, Soissons(Margival), Nanteuil, Laon (Samoussy), Quiévrain,
Noyon (Morlincourt)

WEST-VLAANDEREN

Chateaudun, Fontenay

WEST-VLAANDEREN

Arras, Clermont, Lens, Pontoise

OOST-VLAANDEREN

Chateaudun, Chevrainvilliers, Fontenay,
Orléans-Saran, Etampes (Brières-les-Scellés),
Toury, Melun (Anderzel)

OOST-VLAANDEREN

Arras, Clermont, Ecouen, Lens, Maissemy,
Noyon (Morlincourt), Péronne, Pontoise,
Pont-Ste-Maxence, Quiévrain

LIMBURG

Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, Gien,
Melun-Andrezel, Sens, Sourdun

LIMBURG

ANTWERPEN

Chevrainvilliers, Fay-aux-Loges, MelunAndrezel, Pont-Ste-Maxence, Villeroy,
Savigny-sur-Clairis, Etampes
(Brières-les-Scellés), Toury

Chimay, Dizy-le-Gros, Laon (Samoussy), Mettet, Momignies, Soissons (Margival), Reims,
Trélou-sur-Marne

ANTWERPEN

Momignies, Noyon (Morlincourt), Quiévrain,
Soissons (Margival)

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Dijon, Fay-aux-Loges, Gien, La Ferté St Aubin,
Orléans-Saran, Toury
+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Ecouen, Laon-Samoussy, Maissemy,
Melun-Andrezel, Momignies Noyon-Morlincourt, Nanteuil, Pont Ste Maxence, Sens,
Soissons-Margival, St Soupplets, Vervins

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Sector I LUIK
Auxerre, Compiègne, Dijon, Fay-aux-Loges,
La Ferté St Aubin, Melun-Andrezel
+ Bourges, Nevers & Vierzon
(geen nationaals)
Sector II NAMEN
Dijon, Fay aux Loges, Gien, La Ferté St
Aubin, Sens
+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)
Sector III LUXEMBURG
Auxerre, Clermont-Ferrand, Izeure, La Ferté
St Aubin, Macon
+ Bourges, Nevers & Vierzon (geen nationaals)

NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/SPE waarin zijn
hok is gelegen.
De wedvluchten, vermeld voor de verschillende PE’s/SPE’s, in de categorie KLEINE
HALVE-FOND, kunnen in geval van OVERMACHT en bij onbeschikbaarheid van
het lossingsterrein, worden toegevoegd door de Nationale Raad van Beheer en
Bestuur op voorstel van de betrokken PE’s/SPE’s.

Sector I LUIK
Chimay, Dizy-le-Gros, Epernay, Gedinne,
Momignies, Rethel, Trélou s/Marne, Reims
Sector II NAMEN
Dizy-le-Gros, Momignies, Sézanne, Trélou s/
Marne, Vouziers
Sector III LUXEMBURG
Arcis-sur-Aube, Châlon en Champagne,
St Dizier, Troyes

NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/SPE waarin zijn
hok is gelegen.
De wedvluchten, vermeld voor de verschillende PE’s/SPE’s, in de categorie SNELHEID, kunnen in geval van OVERMACHT en bij onbeschikbaarheid van het
lossingsterrein, worden aangevuld met plaatsvervangende wedvluchten door
een beslissing van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur op voorstel van de
betrokken PE’s/SPE’s.

ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP 2019
● Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP zal worden betwist met de eerste
afgegeven duif, op 17 wedvluchten, klassement per 5-tal (volledige
prijzen), hetzij
2 wedvluchten GROTE FOND OUDE (naar keuze uit de 7 internationale
wedvluchten)
3 wedvluchten FOND OUDE (naar keuze uit de 10 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten JAARLINGEN, GROTE FOND of FOND
(naar keuze uit de 7 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND OUDE (naar keuze uit de 8
nationale wedvluchten)
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN
(naar keuze uit de 8 nationale wedvluchten)
2 wedvluchten GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN
(naar keuze uit de 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)
Criteria, begin- en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen.
Voor de Grote Fond OUDE en de Grote Fond JAARLINGEN komen
enkel de NATIONALE uitslagen in aanmerking.
Voor de nationale wedvluchten in dit kampioenschap kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE, de ZONALE of de 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.
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ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP 2019
Naam en voornaam :
Adres :
Postcode : 					Woonplaats:
Mailadres:
KBDB-Lidnummer :				

Datum en handtekening :

(*) aanduiden wat past / PE= voor de 5 Vlaamse PE’s/SPE= voor de 2 Waalse SPE’s / Criteria & begin en einddatum : zie respectievelijke kampioenschappen.
Datum
21/6
28/6
05/7
12/7
19/7
26/7
02/8
01/6
08/6
15/6
22/6
29/6
06/7
13/7
20/7
27/7
03/8
28/6
06/7
13/7
20/7
26/7
27/7
03/8
18/5
25/5
08/6
22/6
06/7
20/7
03/8
10/8
18/5
25/5
08/6
22/6
06/7
20/7
03/8
10/8
03/8
10/8
24/8
07/9
Naar
keuze
Naar
keuze
Naar
keuze
Naar
keuze

Wedvlucht
PAU (oude)
AGEN (oude)
BARCELONA (oude)
ST.VINCENT (oude)
MARSEILLE (oude)
NARBONNE (oude)
PERPIGNAN (oude)
LIMOGES (oude)
VALENCE (oude)
CAHORS (oude)
MONTAUBAN (oude)
MONTELIMAR (oude)
LIMOGES (oude)
AURILLAC (oude)
LIBOURNE (oude)
SOUILLAC (oude)
TULLE (oude)
AGEN (jaarlingen)
LIMOGES (jaarlingen)
AURILLAC (jaarlingen)
LIBOURNE (jaarlingen)
NARBONNE (jaarlingen)
SOUILLAC (jaarlingen)
TULLE (jaarlingen)
VIERZON (oude)
BOURGES (oude)
CHATEAUROUX (oude)
ARGENTON (oude)
MONTLUCON (oude)
ISSOUDUN (oude)
BOURGES (oude)
CHATEAUROUX (oude)
VIERZON (jaarlingen)
BOURGES (jaarlingen)
CHATEAUROUX (jaarlingen)
ARGENTON (jaarlingen)
MONTLUCON (jaarlingen)
ISSOUDUN (jaarlingen)
BOURGES (jaarlingen)
CHATEAUROUX (jaarlingen)
BOURGES (jonge duiven)
CHATEAUROUX (jonge
duiven)
ARGENTON (jonge duiven)
CHATEAUROUX (jonge
duiven)

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

Aantal
deelnemende
duiven

Prijs
1ste
get.

Coëff.

2 wedvluchten
GROTE
FOND
OUDE

3 wedvluchten
FOND
OUDE

2 wedvluchten
JAARLINGEN
GROTE FOND of FOND

2 wedvluchten
GROTE HALVE FOND
OUDE

2 wedvluchten
GROTE HALVE-FOND
JAARLINGEN

2 wedvluchten
GROTE HALVE-FOND
JONGE DUIVEN
SNELHEID
oude of jaarlingen
KLEINE HALVE-FOND
oude of jaarlingen
SNELHEID
jonge duiven
KLEINE HALVE-FOND
jonge duiven
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Voor ALLE kampioenschappen in de KLEINE HALVE-FOND en in de SNELHEID dienen
de uitslagen SAMEN met de deelnemingsformulieren te worden toegestuurd.

De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking
worden genomen voor dit kampioenschap.

● 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 opgenomen in de tabel I (pagina 6).
Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen, over 5 wedvluchten met een
totale afstand van minimum 1.250 km (afstand hok liefhebber) gedurende de periode
van 4 mei 2019 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II.
Er zal slechts één enkele uitslag per weekend in aanmerking worden genomen met een
minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd.

● 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 opgenomen in de tabel II (pagina 6).
Dit kampioenschap zal worden betwist met oude duiven en jaarlingen op 6 wedvluchten
met een totale afstand van minimum 400 km (afstand hok liefhebber) gedurende de
periode van 16 maart 2019 tot en met het weekend vóór de nationale wedvlucht vanuit Bourges II. Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend, met een
minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking
worden genomen.

Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- van de oude duiven met gedubbelde jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking
worden genomen voor dit kampioenschap.
● Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van
ring 2019) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf
8 juni 2019 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht, klassement
per 5-tal (volledige prijzen), op 5 wedvluchten met keuze uit de vluchten opgenomen in
de tabel I (pagina 6), met een totale afstand van minimum 1.250 km (afstand hok liefhebber). Er zal slechts één enkele uitslag per weekend met een minimum deelname van
150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, 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.

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
2019) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 18
mei 2019 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
(afstand hok liefhebber), met keuze uit de vluchten opgenomen in de tabel II (pagina 6).
Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend, met een minimum
deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, 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.

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

Lossingsplaats

Afstand

Aantal
deelnemende duiven

Plaats
1ste get

Plaats
2de get.

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

BONDSBLAD
2 / 2019

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2019 - JEUGD
Voor het nationaal kampioenschap JEUGD dienen de 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 01/04/2019) die kunnen bewijzen
dat ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen
bestaand hok betreft dat door hen werd overgenomen.
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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 4 mei 2019 tot en met het weekend vóór de laatste
nationale wedvlucht.
Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele uitslag per weekend, met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking
worden genomen.

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP VOOR DE JEUGD
Datum

Lossingsplaats

Afstand

Aantal
deelnemende duiven

Plaats
1ste 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

OPENDEURDAGEN
BIJ DE KBDB.
De KBDB organiseert een opendeurdag voor
al haar leden en hun familie.
Meer info hieromtrent zal verschijnen in een
volgend nummer van dit blad of op onze
website : www.kbdb.be
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Voor ALLE kampioenschappen AS-DUIF KLEINE HALVE-FOND en AS-DUIF SNELHEID dienen
de uitslagen SAMEN met de deelnemingsformulieren te worden toegestuurd.
● in SNELHEID OUDE (drager van ring 2017 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, met keuze uit de opgenomen vluchten
vermeld in tabel II (pagina 6), met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers
per wedstrijd. Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend zal in aanmerking
worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude duiven, gedurende
de periode van 16 maart 2019 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 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, met keuze uit de opgenomen vluchten
vermeld in tabel II (pagina 6), met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers
per wedstrijd. Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend zal in aanmerking
worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jaarlingen, gedurende de
periode van 16 maart 2019 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 2019), 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, met keuze uit de opgenomen vluchten
vermeld in tabel II (pagina 6), met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers
per wedstrijd. Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend zal in aanmerking
worden genomen.
Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de periode van 18
mei 2019 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.

● in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2017 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, met keuze uit de opgenomen vluchten vermeld in tabel I (pagina 6), met een minimum deelname van 150 duiven en
10 liefhebbers per wedstrijd.
Er zal slechts één uitslag per weekend in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal
enkel worden betwist met oude duiven, gedurende de periode van 4 mei 2019 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
De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking worden
genomen voor dit kampioenschap.
● in KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2018), 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, met keuze uit de opgenomen vluchten vermeld in tabel I (pagina 6), met een minimum deelname van 150 duiven en 10
liefhebbers per wedstrijd.
Er zal slechts één uitslag per weekend in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap
zal enkel worden betwist met jaarlingen, gedurende de periode van 4 mei 2019 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
De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking worden
genomen voor dit kampioenschap.
● in KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2019) 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, met keuze uit de opgenomen vluchten vermeld in tabel I (pagina 6), met een minimum deelname van 150 duiven en 10
liefhebbers per wedstrijd. Er zal slechts één uitslag per weekend in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven gedurende de periode van
8 juni 2019 tot en met het weekend vóór de laatste nationale wedvlucht.
De vluchten georganiseerd in het weekend van Bourges II kunnen niet in aanmerking worden
genomen voor dit kampioenschap.

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
Datum

Jaartal
Lossingsplaats

Afstand

Categorie
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

UITSLUITEND VOORBEHOUDEN AAN ONZE JONGE LEDEN
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NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS 2019
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 31/12/2019) :
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 uitslagen,
voorzien van de stempel van de vereniging.
✓ De prijzen worden behaald tussen 18/05/2019 en 25/08/2019.
✓ De coëfficiëntberekening gebeurt tot 4 cijfers na de komma, zonder afronding.

Inzending van het DEELNEMINGSFORMULIER EN UITSLAGEN naar:
KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Uiterste datum :
- Per post: 13 SEPTEMBER 2019 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
13 SEPTEMBER 2019 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 2019
Naam en voornaam:
Adres:
Postcode: 					Woonplaats: 				Tel:
Geboortedatum:					Mailadres:
KBDB-Lidnummer:				Ringnummer:
Datum wedvlucht

Lossingsplaats

Afstand hok

Behaalde prijs

1

Aantal deelnemende
duiven

Coëfficiënt

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 3 augustus 2019
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 1989) 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 1989) kan vrij en zonder kosten deelnemen
- Jeugdige tandems, tridems,… die allen voldoen aan deze leeftijdsgrens
- Iedere beginneling, aangesloten sinds 2017.
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 2019.
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PE ANTWERPEN : BEYERS SPONSORVLUCHTEN
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CRITERIUM FOND JONGE DUIVEN met eerstgetekende

1 x 125 =
1 x 100 =
1 x 75 =
4 x 50 =
			

13/07/19 FAY AUX LOGES JONGE DUIVEN (provinciale uitslag)
03/08/19 BOURGES JONGE DUIVEN (provinciale dubbeling)
24/08/19 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 €

125 €
100 €
75 €
200 €
500 € x 4 arrondissementen= 2.000 €

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

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.

De gewonnen prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden op de provinciale kampioenendag van Antwerpen in het Aldhem Hotel te Grobbendonk op
7 december 2019

CRITERIUM SNELHEID JONGE DUIVEN met eerstgetekende
2 vluchten uit Quiévrain(middenlijn) keuze uit 2/6/19, 23/6/19 en/of Noyon
(middellijn) 21/7/2019 en 4/8/2019 per arrondissement
Of 2 vluchten uit Momignies (oostenlijn) keuze uit 1/6/19, 22/6/19 en/of Soisson
(oosterlijn) 20/7/2019 en 3/8/2019
Met 1ste getekende over twee van deze vier vluchten te winnen :

Deelnemingsformulier sponsorvluchten PE Antwerpen snelheid 2019 binnen te sturen vóór 18 augustus 2019 naar
KBDB – PE Antwerpen p/a Gaasbeeksesteenweg 52/54 – 1500 Halle
Datum

Vereniging / samenspel

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 2019
OOST-VLAANDEREN
De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren EN VAN
DE BETREFFENDE UITSLAGEN is 4.10.2019 :
-- ofwel via het maken van een aspraak 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 : 4.10.2019 (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 27 SEPTEMBER 2019 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 26.09.19 als uiterste
datum aanvaard.
WEST-VLAANDEREN
De opgave van de behaalde prijzen PER DUIF dienen te gebeuren volgens
het voorbeeld in dit bondsblad of op de KBDB-website.
De palmaressen dienen te worden opgestuurd naar de KBDB, Gaasbeekse-steenweg 52-54 – 1500 HALLE. uiterlijk op 20.09.2019 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 27.09.2019 (poststempel) toekomen op de KBDB Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle, gestaafd met de uitslagen.
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FORMULIER INDIENING KAMPIOENSCHAPPEN
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TE BEWAREN

VOOR DEELNAME AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN van de PE 2019
PROVINCIALE ENTITEITEN

KAMPIOENSCHAPPEN 2019

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

AS-DUIF KAMPIOENSCHAPPEN 2019

PE
Naam en voornaam

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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MEDEDELING VAN DE NATIONALE RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR

Bijkomende kosten voor de aankoop van ringen boven
150 stuks
Ter informatie, vindt u, hierna, de werkwijze die wordt
toegepast ter opvolging van de betalingen van de extra
kosten per ring :
1. De 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 2019 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
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 toevoeging van
€ 15,00 administratieve kosten. Tevens vermeldt deze
herinnering een uittreksel uit het reglement inzake de
boete die kan worden opgelegd.

Voor 2019 werden de herinneringskosten vastgesteld als volgt :
- € 15,00 voor een eerste aanmaning, verzonden per e-mail.
- € 30,00 voor een tweede aanmaning, verzonden
per e-mail met ontvangstmelding
- € 45,00 voor een derde en laatste aanmaning, verzonden
per aangetekend schrijven met ontvangstmelding.
De boete is bepaald door art. 105 bis van het Nationaal
Sportreglement.
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.
7. De dienst boekhouding maakt de lijst van onbetaalde
facturen.
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.
9. Verdere behandeling door de Nationale Raad van Beheer
en Bestuur.
Vermijd deze extra kost en betaal uw factuur binnen de
vooropgestelde termijn.
Met dank voor uw medewerking !

INLEG VOOR KOSTEN NATIONALE EN INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN 2019
De inrichters van Aurillac en Souillac hebben een verhoging gevraagd van de inleg voor kosten van 2,25 EURO naar 2,50
EURO voor deze beide nationale wedvluchten. De leden van het NSC hebben dienaangaande reeds een gunstig advies verleend.
Het voorstel tot verhoging dient echter nog te worden voorgelegd aan de nationale mandatarissen (schriftelijk in toepassing van
art. 35 van de KBDB-Statuten). De uiteindelijke beslissing zal worden medegedeeld via de website van de KBDB.

VERLOFREGELING ZITDAGEN PE LIMBURG
Gelieve nota te nemen dat op volgende data er geen zitdagen zijn in de PE Limburg :
10/7, 17/7, 7/8 en 14/8.
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DUIVENLOSSING IN IEPER – VRIJDAG 25 MEI 2019
Ter nagedachtenis van de vele slachtoffers tijdens de Eerste
Wereldoorlog, richten de Engelse en Schotse Federatie elk
jaar een wedstrijd in vanuit Ieper.
De Engelse Federatie organiseert 2 lossingen, de Schotse
Federatie organiseert er 1.

15

Tot op heden is dit filmpje 146 maal gedeeld en 14.000 maal
bekeken, de duivensport leeft vele harten.

WIL JE DIT OOK EENS MEEMAKEN ?
HOU DAN ALVAST VOLGENDE DATA VRIJ :

Op vrijdag 25 mei laatstleden was het zover.

- zaterdag 6 juli : lossing van Schotse duiven. Deze duiven
hebben een vlucht van om en bij de 1.000 km voor de boeg

Vier grote vrachtwagens kwamen aangereden in de Hoge
Ziekenhuisweg te Ieper, een 100-tal meter van de herdenkingsplaats van de vele gesneuvelde soldaten.

- zaterdag 20 juli : lossing van Engelse duiven. Deze duiven
hebben een vlucht van om en bij de 750 km voor de boeg.

Alle duiven kregen nog drinken 30 minuten voor aanvang.
Iedereen wist precies wat zijn taak was.
Enkele vergezellers telefoneerden constant, anderen gaven
de duiven drinken, nog anderen sneden de manden los.
Om 10.15 u was het zover. Onder een stralende zon kregen
de 12.500 duiven de vrijheid, dit onder het goedkeurend
oog van enkele toeschouwers.
Op de facebookpagina van De zwaluw Vlamertinge, kan u
de video van deze lossing bekijken.

OROPHARMA

WETENSCHAP IN DIENST VAN UW DUIVEN

Optimale conditie en een goede
recuperatie leiden tot succes!

250 ml en 500 ml

500 ml

20 zakjes

500 g

Omniform

Dextrotonic

Recup-Lyt

Hemolyt 40

Vitaminen en aminozuren
= conditie

Ideale energiebron, elektrolyten
om te geven voor de vlucht
= conditie

Elektrolyten na de vlucht
= recuperatie

Dierlijke eiwitten, mineralen,
elektrolyten en vitamine B6
= recuperatie

ZOMER JONGEN 2019
1ste pr prov. nat. internat. Bordeaux

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 2019 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 2018 een topjaar in diverse landen met afstammingen uit het gouden kweekstation van Gebr. Simons en Zn.. Maar liefst 344
eerste prijzen werden er gespeeld in diverse landen.Onder andere enkele voornaamste topprestaties: 54x 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.

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 9

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 2019 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 2019.
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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

