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Toen ik naar de Champions League voetbal
zat te kijken, werd mijn aandacht getrokken door een campagne die al een paar
jaar loopt in het voetbal ““RESPECT”.
Onlangs, las ik in een duiven krant van “De
Vrolijke Vrienden” eenzelfde oproep.
RESPECT
RESPECT, in de vorm van : geef eens een
schouderklopje aan de helpers in het lokaal die steeds ten dienste staan van de liefhebbers.
Diezelfde oproep doe ik nu naar jullie liefhebbers om RESPECT
te tonen voor onze helpers en bestuursleden in de 800 verschillende verenigingen die de KBDB nog telt.
RESPECT voor de snelheidsspeler die 25 weken na elkaar zijn
geliefde snelheidsspel beoefent.
RESPECT voor de spelers op de andere disciplines die eveneens met veel liefde en toewijding hun ding doen (kleine en
zware halve fond & fond en zware fond spelers).
RESPECT en collegialiteit tussen voorzitters en bestuursleden.
Steeds op de bal spelen en niet op de man, zoals de laatste tijd
te veel gebeurt in onze “IK” maatschappij.
RESPECT voor onze collega duivenliefhebber als hij met zijn
duiven vóór ons bestatigt, in plaats van het reglement te beginnen uitzoeken bij wie en hoe ik klacht kan indienen zodanig
dat ik de eerste plaats heb en niet hij.
Hopelijk denkt iedereen eens na over deze vraag, want ik ben
ervan overtuigd dat we met meer RESPECT voor elkaar in de
toekomst verder zullen komen. Tevens zullen we er onze geliefde duivensport een grote dienst mee bewijzen.
Binnenkort zijn er de Nationale Dagen die plaats hebben in
Square Brussels Meeting Center. Dit is een totaal nieuwe locatie. Als KBDB doen we er alles aan om in deze nieuwe locatie
een nieuw elan te geven aan de voor mij meest prestigieuze
kampioenschappen ter wereld.
See you in Brussels !
Stefaan Van Bockstaele, Nationaal Voorzitter.
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PROGRAMMA NATIONALE DAGEN 2015

VRIJDAG 22/01/2016

ZATERDAG 23/01/2016

SQUARE BRUSSELS
MEETING CENTRE
INKOMHALL
12u00 – 14u00

14u00-19u00

INKORVINGEN
- Inkorving van de duiven voor de STANDAARD
- Inkorving van de duiven voor CRITERIUM JEUGDCLUBS
- Inkorving van de duiven voor de CHAMPIONS LEAGUE
OPENING van de TENTOONSTELLING
(hoofdingang via het park)

In de INKOMHALL :
- Tentoonstelling van de duiven van de CHAMPIONS LEAGUE
- Tentoonstelling van de duiven van de STANDAARD en CRITERIUM JEUGDCLUBS
(tijdens de keuring van de duiven geen toegang)

SQUARE BRUSSELS
MEETING CENTRE
9u30-19u00

In de INKOMHALL :
Tentoonstelling van de duiven van de CHAMPIONS LEAGUE
Tentoonstelling van de duiven van de STANDAARD en CRITERIUM JEUGDCLUBS
In de GRAND HALL 2 :
Standen van de duivenliefhebbersPERS en standen met DUIVENSPORTARTIKELEN
Standen van de JEUGDCLUBS
10u00

In de GRAND HALL 2 :
- Standen van de duivenliefhebbersPERS en standen met DUIVENSPORTARTIKELEN
- Standen van de JEUGDCLUBS

11u00

In de GRAND HALL 1 :
18u00

11u30
13u30

DINER voor de nationale kampioenen
(tijdens het diner : optreden van Sandra Kim)

OPENING van de TENTOONSTELLING
(hoofdingang via het park)

15u00

15u30

UITREIKING van de PRIJZEN aangeboden door de
BUITENLANDSE FEDERATIES, van de
GROTE PRIJZEN en de PRIJZEN aan de overwinnaars van de
NATIONALE VLUCHTEN
UITREIKING van de BEKER en van de PRIJS van de KONING door de
Vertegenwoordiger van Zijne Majesteit Koning Filip
PRIJSUITREIKING CRITERIUM JEUGDCLUBS en BOURGES van de JONGEREN
UITREIKING van de MEDAILLES aan de overwinnaars van de nationale
vluchten per ZONE
PRIJSUITREIKING KBDB prijzen “Châteauroux 06.06.2015”, “Guéret
13.06.2015”, “Montluçon 20.06.2015”& “Châteauroux 08.08.2015”
PRIJSUITREIKING FCI WERELDKAMPIOENSCHAP
Arad (Roemenië) 2015 & FCI EUROPEES KAMPIOENSCHAP Mira (Portugal)
2015
PRIJSUITREIKING van de STANDAARD

In de GRAND HALL 1
18u00

DINER voor de nationale kampioenen
(tijdens het diner : optreden van Willy Sommers)

Tijdens het diner :
UITREIKING van de GOUDEN, ZILVEREN en BRONZEN MEDAILLES
aan de kampioenen van België 2015 (categorie Snelheid, Kleine
½ Fond & Jeugd) & PRIJSUITREIKING AAN alle KBDB NATIONALE
KAMPIOENEN en AS-DUIVEN 2015 (categorie Snelheid, Kleine ½
Fond & Jeugd)
Na het diner :
Feestavond met DJ

Op zaterdag bestaat de mogelijkheid om een dagschotel te bekomen in de GRAND HALL 2
Teruggave van de tentoongestelde duiven op zaterdag vanaf 17uur
BRENG EEN BEZOEKJE AAN DE BEURS MET COMMERCIELE STANDEN !
Firma’s die interesse hebben in het huren van een standplaats, kunnen contact nemen
met de nationale zetel via het e-mailadres nationaal@kbdb.be of op het telefoonnummer
02/5376211.

Tijdens het diner :
UITREIKING van de GOUDEN, ZILVEREN en BRONZEN MEDAILLES aan
de kampioenen van België 2015 (categorie Grote ½ Fond tot Grote
Fond & Algemeen) & PRIJSUITREIKING AAN alle KBDB NATIONALE
KAMPIOENEN en AS-DUIVEN 2015 (categorie Grote ½ Fond tot Grote
Fond & Algemeen)
Na het diner :
Feestavond met DJ

TOEGANG voor de 2 dagen: GRATIS
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MET DANK AAN
ONZE SPONSORS !!!

VERZEKERINGSMAKELAARS
K I R S T E N & PA R T N E R S
COURTIERS EN ASSURANCES

www.vansnick.be
verzekeringen@vansnick.be
fsma 105.050 a

|

|

assurances@vansnick.be

ondernemingsnr.

| r. dansaertlaan 184 a, 1702 groot-bijgaarden | 02 426 64 26

• nº d’entreprise 0808 100 862

Uw verblijf in Brussel ...
Hoe kunt u een kamer reserveren ?
1. Beschikt u over internet, gebruik de volgende reservatielink:
https://secure.hotel.visitbrussels.be/event/nl-kbdb en geniet van een gunstiger tarief !
2. Beschikt u niet over internet, dan raden wij u aan het reservatieformulier, te vinden op pagina 5,
in te vullen en terug te sturen naar :
Brussels Booking Desk
Via post ................ Koningstraat 2-4
1000 Brussel
Via fax ..................... 02/563 61 05
Via e-mail .......... info@brusselsbookingdesk.be
U zult vanzelfsprekend ook van het gunstigere tarief mogen genieten.
Indien u vragen hebt, aarzel niet Brussels Booking Desk te contacteren (Tel : 02/56 61 04).

ENKELE TIPS om naar SQUARE te komen
SQUARE BRUSSELS MEETING CENTRE is amper een paar vleugelslagen van het Station Brussel-Centraal.
Indien u liever met de wagen komt, zijn er meerdere parkings beschikbaar. De parking “Albertina” is gelegen onder de SQUARE
BRUSSELS MEETING CENTRE, waar de Nationale Dagen 2015 plaatsvinden. Makkelijker kan het niet !

4

Nationale Dagen KBDB 2015
22 & 23 Januari 2016 | SQUARE Brussels Meeting Centre

HOTEL-RESERVATIE-VERZOEK

Vragen ? Bel +32 2 563 61 04 of email info@brusselsbookingdesk.be

brussels booking desk een gratis service van visit.brussels

Gelieve het onderstaande formulier in HOOFDLETTERS IN TE VULLEN en TERUG TE BEZORGEN via FAX +32 2 563 61 05
UW GEGEVENS :
De heer / mevrouw (schrappen wat niet past) :



Tel :                 
Email :                 

Fax :                 



UW RESERVATIEVERZOEK :
Aankomst :

  / 01 / 2016

Vertrek :

  / 01 / 2016 – Aantal nachten :  

Aantal kamers : Eenpersoonskamers :   Tweepersoonskamers :  
Gast(en) – Kamer (1) :                                   
Gast(en) – Kamer (2) :                                   
HOTEL VOORKEUR
De hotel selectie bevindt zich op de volgende pagina, gelieve hieronder aan te geven wat het hotel van uw eerste en/of tweede
keuze is. Kamers zijn beschikbaar volgens het “first come first serve”-principe. Uiterlijke reservatiedatum is woensdag, 23
december 2015.
de

1st keuze :                  2 keuze:                 
ALGEMENE VOORWAARDEN
Garanderen van uw reservering
Een geldige creditcard is nodig bij het maken van uw reservering om uw reservering te garanderen en veilig te stellen.

...

Kaart type

:

Kaart nummer

:

Datum geldig tot

:/

CVV Code

:

Kaarthouder

:



Uw reservering annuleren
Alle annuleringen en wijzigingen van uw reservering moeten gebeuren door middel van het schrijven naar het hotel, uiterlijk 72 uur
voor de bevestigde aankomst. Als u uw reservering niet volgens deze procedure annuleert, zal het hotel zich gerechtigd voelen het
gehele verblijf geboekt, in kosten te brengen. Annuleringen en wijzigingen worden alleen beschouwd als geldig indien schriftelijk
goedgekeurd door het hotel.
In geval van het niet komen opdagen, zonder annulering (no-show), wordt het gehele verblijf geboekt in kosten gebracht en zal uw
kamer voor u worden gehouden tot 10:00 uur de dag na de datum van uw verwachte aankomsttijd. Daarna zal de kamer worden
aangeboden als vrij beschikbaar.
Indien u vroegtijdig vertrekt, zullen de resterende nacht(en) alsnog in kosten worden gebracht.
Uw reservering wijzigen
Houdt u er rekening mee dat een verandering in de lengte van of de datums van uw reservering in een tariefwijziging resulteren
kan. Bij het wijzigen van uw reservering, let op de mogelijke beperkingen van uw eerste reservering, kosten kunnen optreden.Alle
wijzigingen van uw reservering moeten gebeuren door middel van het schrijven naar het hotel, wijzigingen worden alleen als geldig
beschouwd indien schriftelijk door het hotel goedgekeurd.
Het betalen van uw reservering
Alle betalingen dienen te worden gemaakt in het hotel tijdens uw verblijf, tenzij anders vermeld.
Houd er rekening mee dat uw creditcard vooraf kan worden geautoriseerd voor uw aankomst.
Belastingen
De verblijfstaks, evenals de lokale BTW kunnen wijzigingen. Tarieven zullen dienovereenkomstig moeten worden aangepast
indien nodig. BTW is inbegrepen in de kamerprijs: 6%. De verblijfstaks kan variëren per hotel.
Door dit formulier terug te sturen gaat u akkoord met de hierboven vermelde algemene voorwaarden.
Datum :   /   /  

Handtekening :

Nationale Dagen KBDB 2015
22 & 23 Januari 2016 | SQUARE Brussels Meeting Centre

HOTEL-RESERVATIE-VERZOEK

Vragen ? Bel +32 2 563 61 04 of email info@brusselsbookingdesk.be

brussels booking desk een gratis service van visit.brussels

Hotel Selectie - Nationale Dagen KBDB 2015 - 22 & 23 Januari 2016 | SQUARE Brussels Meeting Centre
LOCATIE HOTELS

HOTEL SELECTIE
De ondervermelde prijzen zijn enkel geldig voor een verblijf tussen 21 en 24 januari 2016.
De prijzen zijn per kamer, per nacht, inclusief ontbijt, verblijfstaks, BTW & service.
Hotels

Single

Double

Afstand tot SQ.

Hotel La Madeleine 

58,00 €

65,00 €

500 m

Hotel Aris Grand Place 

84,00 €

95,00 €

500 m

Hotel Motel One 

93,00 €

117,50 €

850 m

Hotel Ibis Off Grand Place 

119,75 €

134,75 €

500 m

Hotel Novotel Off Grand Place 

142,50 €

157,50 €

450 m

98.00 €*
*21/01 : 148,00 €

118*
*21/01 : 168,00 €

450 m

166,58 €

186,58 €

300 m

Hotel NH Carrefour de l’Europe 
Hotel Hilton Grand Place 

L

Single = Kamer met éénpersoonsbezetting | Double = Kamer met tweepersoonsbezetting | SQ. = Square, Nationale Dagen 2016
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HOKLIJSTEN & LIDKAARTEN 2016
ZEER BELANGRIJK !!!
IN UW PERSOONLIJK BELANG EN IN DAT VAN DE KBDB : GELIEVE UW GSMNUMMER EN UW EMAIL ADRES
OF DIT VAN EEN FAMILIELID OF VRIEND ZEKER TE VERMELDEN OP UW HOKLIJST !!

Art. 15 - Statuten
De hoklijst mag slechts de namen vermelden van natuurlijke personen en dient,
vóór 15 november, in een duivenliefhebbersvereniging van de provinciale entiteit
waar het duivenhok zich bevindt, te worden gedeponeerd.
De hoklijst vermeldt:
• de naam van de duivenliefhebber;
• het adres waar het duivenhok zich bevindt alsook noodzakelijke inlichtingen
zoals: lidmaatschapsnummer, telefoonnummer, geboortedatum, coördinaten,
enz...;
• elke duivenliefhebber die woonachtig is op een ander adres dan dat van het hok,
dient eveneens zijn privé-adres te vermelden
• de opgave van de ringnummers van de duiven die hij per 31 oktober bezat
• de naam en het adres van de te contacteren persoon in België in geval van
afwezigheid.
De hoklijst, ingediend op naam van een associatie (feitelijke associatie of associatie
met rechtspersoonlijkheid), zal daarenboven vermelden:
• de naam van de associatie en het lidmaatschapsnummer;
• het adres waar het hok zich bevindt;
• namen, adressen en bijkomende inlichtingen van alle leden van de associatie;
• de naam van de persoon die werd aangeduid, binnen de associatie, als zijnde het
administratief verantwoordelijk lid van de duivenliefhebbersvereniging.
• Teneinde erkend te worden als associatie met rechtspersoonlijkheid (vzw) dienen
voorafgaandelijk de statuten te worden overgemaakt aan de nationale raad van
beheer en bestuur van de KBDB
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
b. Promotioneel (hokken opgetrokken in homes, scholen, rusthuizen,
ziekenhuizen of andere gelijkaardige instellingen, met sociale, educatieve,
recreatieve, culturele of promotionele doeleinden met betrekking tot de
duivensport, met uitsluiting van elke winstgevende bezigheid)
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.
b. Voor de promotionele hokken, zoals deze opgetrokken in scholen, homes,
recreatieparken
• de naam van de instelling en het lidmaatschapsnummer
• de naam (namen) en adres (adressen) van de verantwoordelijke(n) die
zich werkelijk bezig houdt (houden) met het in stand houden van het hok
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 speciale bijdrage, jaarlijks vastgesteld door de nationale raad van beheer en
bestuur, kan gevraagd worden van de hokken voor publicitaire doeleinden.

Geen enkel inkorvingslokaal kan gevestigd zijn in lokalen die toebehoren aan deze
publicitaire of promotionele hokken.
De associaties die door betrokken provinciale entiteiten gemachtigd worden om
verschillende hokken in stand te houden, dienen bijlagen op te maken die de
werkelijke bevolking van elk hok weergeven, met vermelding van de ringnummers
van de duiven van elk hok alsook de coördinaten.
Deze lijsten mogen slechts gedeponeerd worden in één enkele
duivenliefhebbersvereniging.
Voor hokken gelegen op een zelfde domein mogen de liefhebbers afzonderlijk
aangesloten zijn, voor zover de hokken duidelijk gescheiden zijn en met aangifte
van de werkelijke bevolking van ieder hok. De duiven van deze hokken mogen in de
loop van het jaar NIET onderling worden geruild.
Aan minderjarigen wordt toegestaan zich onafhankelijk aan te sluiten, voor zover
een meerderjarige de hoklijst, samen met de minderjarige, ondertekent.
Desgevallend zal de verwantschap met de meerderjarige worden vermeld.
***
De lidkaart 2016 zal hetzelfde nummer behouden voor de liefhebbers die reeds in
2015 waren aangesloten. Zij zal vanzelfsprekend opgemaakt worden op basis van
de hoklijsten 2016 en gedrukt worden volgens de in 2015 verstrekte gegevens.
Het is bijgevolg ONONTBEERLIJK dat eenieder de juistheid van deze reeds in
de computer opgeslagen gegevens nakijkt.
De hoklijst dient door de liefhebbers te worden AFGEHAALD in de vereniging
waar ze deze in 2015 binnenbrachten.
Het heeft dus duidelijk geen zin dat bepaalde bestuurders van verenigingen
hoklijsten toesturen aan liefhebbers die in 2015 niet bij hen waren aangesloten.
Duivenliefhebbers die zich in 2016 voor het eerst aansluiten, vullen een blanco
hoklijst in en vermelden hierop zeer duidelijk de term “NIEUW”
Elke wijziging van de door de computer verstrekte gegevens, dient in het
ROOD op de hoklijsten te worden vermeld.
WAAR en WANNEER uw HOKLIJST indienen ?
In een DUIVENLIEFHEBBERSVERENIGING naar keuze doch gelegen binnen de
provinciale entiteit (PE) alwaar hun duivenhok is gelegen, vóór uiterlijk 15
NOVEMBER 2015.
Nadien moeten de verenigingen de binnengebrachte hoklijsten bij de PE indienen,
ten allerlaatste vóór 1 DECEMBER 2015.
OPGELET !!!
De liefhebbers en verenigingen die deze data niet STRIKT zouden naleven, zullen
een DUBBELE BIJDRAGE (hetzij 50,00 € per aangeslotene, in plaats van 25,00 €)
dienen te betalen, ten einde de administratieve kosten te dekken.
Wij rekenen op de goodwill en de aandacht van iedereen, opdat deze bewerkingen
op de beste manier zouden verlopen.
HET IS IN EENIEDERS BELANG !
BELANGRIJK !
Vergeet vooral niet uw GSM-nummer en uw E-MAIL ADRES (of dit van een
familielid of vriend ) op uw hoklijst te vermelden (voor duo’s en tridems het GSMnummer van elk lid). Het registreren van deze gegevens in onze databank is
ONONTBEERLIJK voor een vlotte samenwerking tussen de KBDB en zijn liefhebbers.
HET IS IN EENIEDERS BELANG !!!

LIDKAARTEN 2016
De liefhebbers behouden de geplastificeerde lidkaart die hen in 2015 werd
uitgereikt.
Ze zullen in de schoot van hun vereniging een nieuw kleefetiket 2016 ontvangen.
Dit vervangt het etiket 2015 op de bestaande lidkaart.

Volledig ten onrechte werd op de hoklijsten 2016 afgedrukt dat de liefhebber zijn hoklijst 2016 vóór 31/01/2016 dient af te geven in zijn vereniging.
Dit moet zijn : de liefhebber dient vóór 15/11/2015 zijn hoklijst 2016 af te geven in zijn vereniging.
Wij verontschuldigen ons voor deze vergissing.
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OMZENDBRIEF MET BETREKKING TOT
HET IN DE VOEDSELKETEN BRENGEN VAN DUIVEN
Referentie
Huidige versie
Trefwoorden

PCCB/S2/1291129
Datum
1.0
Van toepassing vanaf
Duiven – Sportduiven – traceerbaarheid – VKI
Opgesteld door
Herman Vanbeckevoort, attaché

1. Doel
Deze omzendbrief heeft tot doel de reglementaire vereisten voor het in de voedselketen brengen van duiven, met inbegrip van sportduiven, toe te lichten.
2. Toepassingsgebied
Deze omzendbrief is van toepassing op:
a. duivenliefhebbers die hun sportduiven rechtstreeks of via een tussenpersoon in
de voedselketen brengen voor verbruik door derden;
b. de houders van vleesduiven (al dan niet afkomstig van sportduiven) die deze
duiven rechtstreeks of via een tussenpersoon in de voedselketen brengen voor
verbruik door derden;
c. handelaars in duiven, bestemd voor de voedselketen;
d. pluimveeslachthuizen die (ook) duiven slachten;
e. dierenartsen die voedselproducerende duiven behandelen.
Deze omzendbrief is NIET van toepassing op:
f. duivenliefhebbers die hun eigen sportduiven thuis slachten voor hun eigen consumptie (zie ook onder punt 7.2);
g. duivenliefhebbers die hun sportduiven nooit in de voedselketen brengen (deze
sportduiven zijn geen pluimvee maar vogels);
h. handelaars in sportduiven in functie van de sport & recreatie.
3. Referenties
3.1. Wetgeving
Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 inzake Levensmiddelenhygiëne.
Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de
officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke
oorsprong.
Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening
(EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004
en (EG) nr. 854/2004.
Verordening (EG) Nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei
2009 tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van
dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en
tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad.
Verordening (EU) 37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 betreffende
farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
Koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen
van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en
het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke
voor de dieren.
Koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die
worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.
Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht
en traceerbaarheid in de voedselketen.
Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de
erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen
van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor
inrichtingen voor pluimvee.
Ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en het inhoud van
de informatie over de voedselketen.
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15/06/2015
Datum van publicatie

goedgekeurd door
Lefevre Vicky, directeur-generaal
3.2. Andere
1. Documentatie van de Europese commissie:
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/poultry_en.htm
2. Model van aanvraagformulier voor de registratie bij het FAVV:
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp
3. Omzendbrief betreffende de informatie over de voedselketen voor pluimvee.
Omzendbrief n° PCCB/S2/EH/570888:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dierlijkeproducten/omzendbrieven/_documents/2014-01-03_omzendbrief_VKI_pluimvee_v2_zonderTC.pdf
4. Informatie over de voedselketen (VKI) : pluimveesector:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/vki/pluimveesector/
4. Definities en afkortingen
BOOD: Banque des opérateurs – Operatorendatabank van het FAVV;
Duiventil: een plaats met een of meer duivenhokken die geografisch identificeerbaar
is door een adres en op dewelke de duivensport wordt beoefend;
FAVV: het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
KBDB: Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond;
PCE: (Provinciale) Controle-eenheid van het FAVV;
Pluimvee : kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven,
fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratites), die in gevangenschap worden opgefokt
of gehouden voor de fokkerij, en dit met als doel:
o de productie van vlees of
o de productie van consumptie-eieren of
o om in het wild te worden uitgezet;
Pluimveebedrijf: inrichting die wordt gebruikt voor het opfokken of het houden van
fok- en gebruikspluimvee;
SANITEL: het gecomputeriseerde gegevensbestand van het FAVV voor de identificatie en registratie van de dieren, van de bedrijven, inrichtingen en installaties waar
dieren worden gehouden, alsook van de houders en de verantwoordelijken;
Sportduif: duif die geringd is met een ring afgeleverd door de KBDB en die is ingeschreven bij die KBDB via de hoklijst van de betrokken duivenliefhebber, alsook de
geringde duiven van de officiële buitenlandse duivenliefhebbersbonden die aanwezig zijn op de duiventil van de Belgische duivenliefhebbers, en die op de hoklijst
moeten voorkomen. Overeenkomstig de regels van de KBDB moeten ALLE duiven op
een duiventil geringd zijn met een ring afgeleverd door de KBDB.
VKI: voedselketeninformatie;
Vleesduif:
- Specifieke vleesduif: duif, al dan niet geringd, gehouden en/of gekweekt voor
de vleesproductie,
- Reforme duif: sportduif op een duiventil als pluimveebedrijf (zie onder 5.) die
na gebruik in de duivensport in de voedselketen gebracht wordt voor verbruik
door derden.
5. Begrippen
Ten einde de veiligheid van de voedselketen te garanderen, zijn alle duiven die
geslacht worden voor menselijke consumptie vleesduiven en vallen zij onder de
definitie van “pluimvee”.
Dit houdt ook in dat worden beschouwd als pluimveebedrijven:
I. een duiventil van waaruit rechtstreeks of op indirecte wijze reforme duiven, al
dan niet geringd,
afgevoerd worden naar de voedselketen,
II. een bedrijf waar duiven, al dan niet geringd, gehouden en/of gekweekt worden
voor de vleesproductie.
Operatoren in de voedselketen.
De houders die op directe of indirecte wijze duiven in de voedselketen brengen, zijn
operatoren in de voedselketen. Deze personen dienen aan de voorwaarden te voldoen die algemeen van toepassing zijn op de operatoren en zij dienen de traceerbaarheid van de duiven te garanderen.
6. Het houden van duiven met het oog op het afleveren ervan in de voedselketen
Elke operator in de voedselketen moet zichzelf, zijn activiteit en de plaats daarvan
laten registreren bij het FAVV. Deze verplichting geldt ook voor de houder (operator)
van duiven op een duiventil (plaats) en die zijn duiven (zijnde vleesduiven) zelf of
via een derde persoon (handelaar of andere houder van duiven) in de voedselketen
brengt (activiteit).
Bijgevolg moet hij:
I. zich laten registreren bij het FAVV als operator in de voedselketen: zie punt 6.1;
II. zijn duiventil laten registreren als pluimveebedrijf: zie punt 6.1;
III. de traceerbaarheid van zijn duiven waarborgen: zie punt 6.2;

BONDSBLAD - 3/2015

OMZENDBRIEF MET BETREKKING TOT
HET IN DE VOEDSELKETEN BRENGEN VAN DUIVEN
IV. de regels inzake gebruik van geneesmiddelen volgen: zie punt 6.3;
V. de regels inzake het aanreiken van de voedselketeninformatie (VKI) volgen: zie
punt 6.5.

De dierenarts die hierover niet wordt geïnformeerd door de houder van de duiven
die hij op consultatie krijgt, dient gereserveerd te handelen of zelf de vraag te stellen of het al dan niet voedselproducerende duiven betreft.

6.1. De registratie als operator met een pluimveebedrijf
Elke operator in de voedselketen (lees: houder van vleesduiven) moet zichzelf, zijn
activiteit (lees: het houden van duiven als pluimvee) en de plaats van deze activiteit
(adres van de duiventil als pluimveebedrijf ) laten registreren bij het FAVV.
Voor het houden van deze duiven wordt geen toelating vereist en de houder is niet
verplicht om een overeenkomst met een erkende dierenarts af te sluiten (het KB van
17 juni 2013 zal in die zin aangepast worden).
De aanvraag voor de registratie wordt gericht aan de PCE van de provincie waar de
duiven gehouden worden. Het model van aanvraagformulier voor de registratie is
terug te vinden op de website van het FAVV:
http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp
Het FAVV registreert de duivenhouder en zijn bedrijf in zijn gegevensbestand (BOOD
en SANITEL).
(zie onder punt 7.2)
Deze registratie is noodzakelijk om te voldoen aan hetgeen bepaald is in artikel 2, §
1ter van het KB van 16 januari 2006: Operatoren mogen zich enkel met producten
bevoorraden bij operatoren die geregistreerd zijn, …

6.4. Regels voor de handelaar in duiven, bestemd voor de voedselketen
6.4.1. Nationale handel in duiven
De handelaar (of elke andere tussenpersoon) die duiven (op)koopt om ze in de
voedselketen aan te leveren, moet er zich bij de verkoper (leverancier) van duiven
van verzekeren dat deze vleesduiven geschikt zijn als voedselproducerend dier en
afkomstig zijn van een geregistreerd pluimveebedrijf (zie ook het bepaald onder
punt 5).
In ieder geval dient hij van de verkoper (leverancier) de garanties te krijgen dat
voldaan is aan hetgeen beschreven is in punten 6.3.1: geen gebruik van niet-toegelaten geneesmiddelen en geen residuen van toegelaten geneesmiddelen).
De handelaar moet ook de regels volgen met betrekking tot:
I. de traceerbaarheid van de dieren die hij verhandelt: zowel de (geregistreerde
duiventil van) herkomst als de bestemming van de verhandelde duiven,
II. de voedselketeninformatie (VKI) volgen (zie onder punt 6.5).
6.4.2. Handel vanuit het buitenland
Dezelfde regels als vermeld onder punt 6.4.1, gelden ook voor de handelaar die
deze duiven in het buitenland aankoopt om ze in België te houden en te (laten)
slachten. Aangezien deze duiven als pluimvee worden beschouwd, is in dit geval
ook een gezondheidscertificaat (hetzij voor fok- en gebruikspluimvee, hetzij voor
slachtpluimvee) vereist bij aanvoer naar België. De regels voor het intracommunautaire handelsverkeer staan vermeld in het koninklijk besluit van 17 juni 2013 (zie
onder punt 3.1 wetgeving en punt 3.2.1).

6.2. De traceerbaarheid van de vleesduiven
De algemene regel dat voedselproducerende dieren identificeerbaar en traceerbaar
moeten zijn, is ook van toepassing op vleesduiven. De houder dient minstens een
register bij te houden waarin hij noteert van waar en van wie hij duiven aangevoerd
heeft en naar waar en aan wie hij afgevoerde duiven heeft geleverd.
Bij het slachten gelden de regels die gelden voor pluimvee, ook voor duiven, met
name dat het vlees traceerbaar moet zijn met inbegrip van de herkomst van de
levende dieren.
Het slachthuis mag dus enkel maar vleesduiven aannemen, waarvan het de aangever
en het bedrijf van herkomst kent en dit ongeacht het aantal duiven dat hij ervan aanneemt (zie ook 6.1 laatste alinea).
De identificatie van vleesduiven gebeurt per lot (net zoals voor pluimvee). Voor de
duiven die afkomstig zijn van de duivensport en die reeds een ring dragen, kan deze
ring ook dienen voor de verdere identificatie en traceerbaarheid van deze duiven in
de voedselketen.
De documenten die een lot vleesduiven begeleiden, moeten eenduidig gelinkt kunnen worden met het lot duiven. Dit geldt onder meer voor de vervoersdocumenten
en voor het VKI-document (zie punt 6.4).
Het slachthuis moet alle nodige maatregelen nemen om aangevoerde loten vleesduiven te kunnen onderscheiden, om hun traceerbaarheid te waarborgen en om de
link te waarborgen met de meegeleverde documenten.
6.3. De regels inzake het gebruik van geneesmiddelen bij duiven die bestemd zijn
voor de voedselketen
6.3.1. Regels voor de houder (duivenliefhebber)
6.3.1.1. NIET-TOEGELATEN GENEESMIDDELEN
De houder die vleesduiven aanlevert in de voedselketen moet ervoor zorgen dat
er op geen enkel moment niet-toegelaten geneesmiddelen worden en werden
gebruikt bij deze duiven.
Niet-toegelaten geneesmiddelen zijn die geneesmiddelen die nooit mogen
gebruikt worden bij voedselproducerende dieren omdat zij actieve substanties
bevatten:
- waarvoor geen MRL (maximale residulimiet) is vastgelegd = actieve substanties
die niet voorkomen op een Europese lijst ¹;
- die verboden worden door een Europese lijst ².
6.3.1.2. RESIDUEN van toegelaten GENEESMIDDELEN
De houder die vleesduiven aanlevert in de voedselketen moet ervoor zorgen dat
deze vleesduiven geen residuen (boven de MRL) meer bevatten van geneesmiddelen als gevolg van een behandeling met toegelaten geneesmiddelen.
Om deze residu’s te vermijden, moet minstens de minimale wachttijd van elk
geneesmiddel gerespecteerd worden alvorens men de behandelde dieren wil
slachten.
6.3.1.3. GENEESMIDDELENREGISTER
De houder van vleesduiven moet voor elk bezit en gebruik van geneesmiddelen
voor zijn duiven een overeenstemmend document hebben ter verantwoording
daarvan. Deze documenten (het toedienings- en verschaffingsdocument of het
voorschrift) worden afgeleverd door de behandelende of voorschrijvende dierenarts en dienen 5 jaar bewaard te worden.
Deze bundeling van documenten wordt ook genoemd: “het REGISTER van de
geneesmiddelen”.
6.3.1.4. INFORMATIE van en aan de DIERENARTS
Om er zeker van te zijn dat de voorwaarden in dit punt 6.3 worden gerespecteerd,
dient de houder van duiven zijn dierenarts bij elke consultatie te informeren,
indien hij op directe of indirecte wijze duiven in de voedselketen brengt.
De dierenarts kan dan rekening houden met het feit dat deze duiven voedselproducerende dieren zijn (en dus pluimvee) en zijn handelingen (o.a. de keuze van
geneesmiddelen) daaraan aanpassen.

6.5. De voedselketeninformatie (VKI)
De houder die vleesduiven aanlevert in de voedselketen moet voor elk lot te slachten duiven de voedselketeninformatie (VKI) aanleveren aan het slachthuis of aan
de tussenpersoon. Dit gebeurt met behulp van het VKI-document voor pluimvee.
Het VKI-document moet 24 uren voor de aankomst van de duiven, in het slachthuis
toekomen.
Alle informatie met betrekking tot deze VKI-verplichting bij pluimvee is te vinden op
de website van het FAVV onder volgende link:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/vki/pluimveesector/
De verplichting om de voedselketeninformatie (VKI) aan het slachthuis te geven is
niet van toepassing wanneer het een slachting in het slachthuis betreft van duiven
die bestemd zijn voor de persoonlijke huishoudelijke consumptie van de duivenhouder (zie punt 7.2). Voor zover het slachthuis de toelating heeft van het FAVV om
dergelijke particuliere slachtingen uit te voeren, mogen deze slachtingen worden
uitgevoerd buiten het kader van zijn erkenning en zonder keuring.
Slachting via een tussenpersoon (o.a. een handelaar).
Wanneer de houder zijn vleesduiven in de voedselketen brengt via een tussenpersoon (o.a. een handelaar), vult de houder het VKI-document in en vermeldt hij in het
vak “opmerkingen” het aantal dieren dat hij overlaat aan de tussenpersoon en de
naam en gegevens van die tussenpersoon.
De tussenpersoon (nieuwe houder) vervolledigt het VKI-document indien er wijzigingen of aanvullingen zijn in vergelijking met de informatie die reeds in het initiële
VKI-document opgenomen is. De tussenpersoon moet kunnen bewijzen dat hij van
de verkoper al de noodzakelijke informatie heeft bekomen, in bijzonder deze over
de behandelingen met geneesmiddelen bij deze dieren (zie ook onder punt 6.3).
7. Het slachten van de duiven in het slachthuis
7.1. Algemeen
De exploitant van het slachthuis dient zich ervan te verzekeren dat hij alle noodzakelijke informatie on tvangt om te kunnen nagaan of de duiven geschikt zijn om te
worden geslacht. In bijzonder dient hij de behandelingen met geneesmiddelen na
te gaan.
Voor het karkas en het vlees van duiven gelden dezelfde regels als dat voor ander
pluimvee.
7.2. Particuliere slachtingen in een slachthuis
Duivenliefhebbers mogen hun eigen sportduiven ook laten slachten in een slachthuis in het kader van een particuliere slachting. In dat geval mag het vlees enkel
bestemd zijn voor de persoonlijke huishoudelijke consumptie bij de duivenliefhebber. Dit vlees mag niet gecommercialiseerd worden.
In deze strikte situatie zijn de bepalingen van deze omzendbrief niet van toepassing
en zijn de duiven geen pluimvee.
Het spreekt voor zich dat de duivenliefhebber erover waakt dat ook de duiven die
geslacht worden voor de persoonlijke huishoudelijke consumptie ook niet werden
behandeld met niet toegelaten geneesmiddelen.
Slachthuizen die dergelijke “particuliere slachtingen” uitvoeren buiten hun erkenning
en zonder keuring, moeten daarvoor een toelating hebben van het FAVV.
Wanneer het een particuliere slachting betreft moet het slachthuis een “aangifte particuliere slachting” opmaken.
Ook deze particuliere slachtingen dienen geregistreerd te worden in BELTRACE.
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VERVOLG OMZENDBRIEF - HET JURIDISCH HOEKJE
SCHORSINGEN - STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING
8. Bijlagen
Schema – beslissingsboom

Het juridisch hoekje

9. Overzicht van de revisies
Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Versie

Van toepassing vanaf

Reden en omvang van de revisie

1.0

Datum van publilcatie

Originele versie

10.Bijlage

Ik wens
mijn (sport)duiven
in de voedselketen te brengen

JA

Mijn duiven
zijn PLUIMVEE

• Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond t/ GELADI
René – Stokrooie – Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt 15.06.2015 – vordering ontvankelijk en deels
gegrond. De kosten van het geding deels ten laste van
de tegenpartij.

NEEN

Mijn duiven
zijn VOGELS

Deze duiven mogen enkel
behandeld worden met
geneesmiddelen die toegelaten zijn
bij voedselproducerende dieren

Deze duiven (vogels) mogen
behandeld worden met
gelijk welk geregistreerd
geneesmiddel

Bij VERKOOP om te (laten) slachten :

VERBODEN om deze duiven
te verkopen voor de slacht of
om ze af te voeren naar een
slachthuis

De duivenliefhebber geeft zijn naam + adres op
aan de overnemer
De duivenliefhebber vult een document in voor
de voedselketeninformatie (VKI-document)

De overnemer houdt een register bij van de
aankoop en verkoop van duiven

Schorsingen uitgesproken door
de Kamer van Eerste Aanleg dd. 28.02.2015:
PESSEMIER Ghislain, Kleine Molenweg 1 – 9400 Voorde
2 jaar effectieve schorsing vanaf 11.06.2015
VAN MIEGHEM Bart, Zandstraat 14 – 9120 Haasdonk
2 jaar effectieve schorsing vanaf 11.06.2015

VERBODEN
om deze duiven
ter consumptie aan te bieden

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING
28.10.2015 VOORLOPIGE DAGORDE

Het slachthuis houdt een register bij van de
aangevoerde duiven en controleert of de
duiven voldoen aan de voorwaarden voor de
voedselketen

Geslachte duif = voor consumptie

Het ligt in de bedoeling van de KBDB om
in dit item zijn liefhebbers te informeren
over de vonnissen en arresten die werden uitgesproken
door de burgerlijke rechtbank in zaken die tegen of door
de KBDB werden ingespannen. Gelieve te noteren dat in
bepaalde zaken deze vonnissen/arresten NIET DEFINITIEF
zijn om reden van het feit dat de zaak nog ten gronde moet
worden beslecht of omdat beroep en/of eventueel cassatie
werd ingediend.

Dode duif = CATEGORIE 2- of
1-materiaal

1. Goedkeuring van de notulen van
de buitengewone en statutaire algemene
vergaderingen van 25.02.2015;

Slachtafval = CATEGORIE 3-materiaal

¹ Tabel 1 in bijlage bij de Verordening (EU) 37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 betreffende
farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen
in levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
² Tabel 2 in bijlage bij de Verordening (EU) 37/2010 van de Commissie van 22 december 2009.

Pluimveehandel BUYL – VAN DEN BROECK BVBA – E.J. FOODS BVBA
Begijnenmeers 39 – 1770 Liedekerke
Tel. 053/681610 – e-mail : info@buylvandenbroeck.be
Wij slachten uw zelfgekweekte dieren (waaronder duiven) voor
eigen gebruik.
Wij kopen alle uitgeselecteerde duiven voor slachting. Verwerking
voor diervoeding.
Neem gerust contact op om uw duiven bij ons binnen te brengen
of voor een verzamelpunt in jouw buurt.
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2. Vaststelling van de prijs van de ring 2016
voor te stellen aan de Minister van Financiën;
3. Data en lossingsplaatsen van de nationale en
internationale wedvluchten voor 2016;
4. Sportieve organisatie
voor het komende vluchtseizoen;
5. Voorstellen tot uitsluiting;
6. Aanvragen tot opheffing van uitsluiting en
aanvragen tot het verlenen van eerherstel.
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DOPING

DOPING
Een dopingcontrole met negatief resultaat
werd uitgevoerd bij volgende liefhebbers
ADAM Gérard

4140 Sprimont

ALAERTS Jonah & Noah

3945 Ham

ALLY Norbert

8700 Aarsele

BASTIAENSSENS Hans

8490 Snellegem

BROECKX Niels

2360 Oud-Turnhout

BRUGMANS Sabrina

3545 Halen

CLICQUE Gino

3404 Attenhoven

DANIELS Willy

2560 Kessel

DE BRUYCKER-DE CRAENE

9900 Eeklo

DE NEVE Marnick

9880 Aalter

DE SAER Rudi

8755 Ruiselede

DE SMEYTER-RESTIAEN

9700 Melden

DE VROE - VAN GAVER
DUBOIS Patrick

9860 Moortsele
7530 Gaurain-Ramecroix

ENGELS J&J
EURENS Eddy

2580 Putte
3630 Maasmechelen

EYLETTEN Michel & Gunther

3290 Diest

GEYSKENS Henri

Zaterdag: 9 - 18 u / Zondag: 9 - 16 u
Tickets: € 9 (vrouwen & kinderen gratis)

www.fugare.be

2243 Pulle

HOLLANDERS Kenny

2590 Berlaar

JONKMANS Jean

-1 €

3590 Diepenbeek

MAES Anthony

8790 Waregem

MARTENS Jos

NL 6171 Stein

MONBAILLIU Daniel

8650 Merkem

NOELS Marcel & Gijs

2490 Balen

OP DE BEECK-BAETENS

2580 Putte

PEIREN Noel

8210 Zedelgem

POLLIN Marc & Geert

8490 Snellegem

ROMMEL-DECONINCK

8570 Anzegem

ROSE Stephane

4680 Oupeye

SAUCE Denis

6840 Neufchateau

SMET Gunther

9160 Lokeren
3630 Maasmechelen

STEENBERGEN Stefan

3540 Herd-de-Stad

TANT Johan
VAN DE VELDE Marina

9870 Olsene
2280 Grobbendonk

VAN DEN EECKHOUT Marc

9270 Kalken

VAN DEN EECKHOUT Marc

9270 Kalken

VAN GOETHEM Patrick

9968 Oosteeklo

VAN LOOCK - DE LAET

1800 Vilvoorde

VAN MECHELEN Luc

Oud-Turnhout

VAN ROMPAEY Karlo

3800 Sint-Truiden

VAN WINKEL Jozef
VANCLEUVENBERGEN Gerard

3390 Tielt(BT)
3800 Sint-Truiden

VANDENHEEDE Freddy & Jacques
Wwe DECLERCK Jozef

20 & 21/02/2016

6600 Bastogne

HERMANS Henri

SPOOREN Theo

6de Internationale Beurs
voor de Duivensport

2431 Veerle

HELLINX Lambert

VANTORRE Remy

België

8560 Wevelgem

CRETEN Lambert

9750 Zingem
6461 Virelles

1880 Nieuwenrode

met deze ingevulde bon
Naam: ..............................................................................................................................

1 € korting bij aankoop
van een inkomticket*

Adres: ..............................................................................................................................
* geldig voor 1 persoon,

1 bon per inkomticket

E-mail: .............................................................................................................................

DATA TECHNOLOGY
Uw partner in de duivensport
Votre partenaire en colombophilie
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Info
Naam/nom:.........................................................................
Adres:....................................................................................
Postnr/code postal:............. Gem/Com: .........................
E-mail: ..................................................................................

R

Visit us at
www.datatechnology.be

gratis demoversie
essai gratuit

Vichtesteenweg 173, 8540 - DEERLIJK BELGIUM
tel: 056/77 26 00 fax: 056/77 26 01 email: datatechnology@skynet.be11

JONGE DUIVEN 2016
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FOTO’S KAMPIOENDAG VLAAMS-BRABANT

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

Wederom een unieke kans om uit de gouden
kweekhokken met de edelste rassen en
weergaloze kopvliegers van De Gebr. Simons
& Zonen jonge duiven 2016 te bestellen.

INTERNATIONAAL
DUIVENKWEEKCENTRUM
‘LIMBURG’

Gebr. Simons & Zn, Termoors 45,
6311BC Ransdaal - Nederland
Tel. 0031(0)43 4592444 - 1826
Fax. 0031(0)43 4592345

Email: info@gebrsimonsduivencenter.nl
www.gebrsimonsduivencenter.nl
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BESTELBON

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 2015 een topjaar in diverse landen met afstammingen
uit het gouden kweekstation van Gebr. Simons en Zn..
Maar liefst 348 eerste prijzen werden er gespeeld in
diverse landen.Onder andere enkele voornaamste
topprestaties: 53x 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.

INDIEN IK 10 DUIVEN BESTEL
(Vóór 1 JANUARI 2016) HEB IK RECHT OP
EEN ELFDE DUIF GRATIS!!!

BESTELBON JONGE DUIVEN 2016

INTERNATIONAAL DUIVENKWEEKCENTRUM ‘LIMBURG’

Naam:_______________________________ Voornaam:_________________
Straat:_________________________________________________________
Postcode:_____________ Plaats: ___________________________________
Telefoon:_______________________________________________________
Handtekening:
Ik wens de volgende JONGE DUIVEN 2016 te ontvangen (franco
thuisgeleverd of tegen rembours) voor de prijs van €50,00* per duif
(+€ 30,00 per bestelling / eigen vervoer). (* indien anders is het vermeld bij het ras)

Gewenst ras en aantal duiven Aanduiden:
Ras:
aantal
aantal
aantal
stuks
duiver(s)
duivin(nen)
o Gebr. Janssen, Arendonk
o Jan Aarden
o Sjef van Wanroy
o van Boxtel (Janssen)
o Koopman (€ 100,00)
o Marcel Braakhuis
o van Wanroy x Janssen
o Jan Theelen
o van de Wegen
o Gebr. Simons (1e prijswinnaars)
o Gebr. Janssen x van der Wegen
o Jean Hausoul (Epen)
o Gebr. Simons lijn Bordeaux
o Jan van de Pasch (€ 100,00)
o Heremans Ceusters (€ 100,00)
o Gaby Vandenabeele (€ 100,00)
Totaal
In de mate van het mogelijke zullen de gevraagde geslachten geleverd
worden. Ik wens aangeduide JONGE DUIVEN 2016 te ontvangen vanaf:
o Januari 2016 (eerste ronde)
o Februari 2016 (tweede ronde)
o Maart / April 2016 (derde ronde)
o Mei 2016 (vierde ronde)
Alle leveringen zullen worden uitgevoerd volgens datum bestelling.

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, www.gebrsimonsduivencenter.nl
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DOPING
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OVERWINNAARS VAN DE
NATIONALE VLUCHTEN 2015

PROFICIAT AAN DE NATIONALE
EN ZONALE OVERWINNAARS VAN
DE NATIONALE VLUCHTEN 2015
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BOURGES I – 30/05/2015
Oude
Nat. + Zone B2
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone C1
Zone C2
Yearlings
Nat.+ Zone B2
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone C1
Zone C2

Van Rompaey Karlo – Sint-Truiden
Decoster-Schollier - Torhout
Leclercq Roger - Buissenal
Goovaerts Victor & Jens - Beerzel
Houben Jean - Maasmechelen
Philippe David – Saint-Mard
Steenbergen Stefan – Herk-de-Stad
Pollin Marc & Geert - Snellegem
Van De Parre Etienne - Landskouter
Henderickx Bart - Berlaar
Visschers & Zoon - Maasmechelen
Philippe David – Saint-Mard

LIMOGES I – 30/05/2015
Oude
Nat. + Zone B
Zone A
Zone C

Engels Jos & Jules - Putte
Vandenheede Freddy & Jacques - Zingem
Magnee Eric - Soumagne

CHATEAUROUX – 06/06/2015
Oude
Nat.+ Zone B1
Zone A1
Zone A2
Zone B2
Zone C1
Zone C2
Yearlings
Nat. + Zone B1
Zone A1
Zone A2
Zone B2
Zone C1
Zone C2

Daniels Willy - Kessel
Decoster Ronny & Stijn - Roksem
Schoors C. & A. - De Waele M. - Adegem
Buvens Roger - Loksbergen
Dirix Jean - Rosmeer
Culot Dominique – Neufchâteau
Hermans Henri - Pulle
Sioen Luc & Hilde - Moorslede
Casaert-Senechal - Russeignies
PEC Racing Team ADK - Houwaart
Franken Johnny – Meeuwen-Gruitrode
Ponlot-Lalande - Bastogne

Yearlings

Nat. + Zone B1
Zone A1
Zone A2
Zone B2
Zone C1
Zone C2

LIMOGES II – 20/06/2015
Oude
Nat. + Zone A
Zone B
Zone C
Yearlings
Nat + Zone A
Zone B
Zone C

Op De Beeck – Baetens - Putte
Roose-Pyra - Bekegem
Dekeyzer Roger - Etikhove
Van Mechelen Luc – Oud-Turnhout
Visschers & Zoon - Maasmechelen
Roth Joseph & Frederic - Malmedy

De Saer Antoine & Rudi - Ruiselede
Engels Jos & Jules - Putte
Magnee Eric - Soumagne
Clicque Gino - Wevelgem
Famille 3D - Ghlin
Delbushaye Cedric – Petit-Rechain

AGEN (BORDEAUX) (int.) – 26/06/2015
Oude
Nat.
Dubois Patrick – Gaurain-Ramecroix
Yearlings
Nat.
Smet Gunther - Lokeren
ARGENTON I – 28/06/2015
Oude
Nat.+ Zone A2
Zone A1
Zone B1
Zone B2
Zone C1
Zone C2
Yearlings
Nat. + Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone B2
Zone C1
Zone C2

Van Goethem Patrick - Oosteeklo
Decherf Gilbert - Bredene
Maegh Victor - Rijkevorsel
Derwa-Luxem - Herent
Houben Jean - Maasmechelen
Piret André - Jalhay
Bastiaenssens Hans - Snellegem
Christiaens Luc - Ooigem
Geerinckx Bart & Jurgen - Wommelgem
Van Thillo Willy - Beerse
Thoné Jos - As
Schmitz Joseph – Baelen (Lg)

MONTELIMAR – 27/06/2015
Oude
Nat. + Zone C
Zone A
Zone B
Yearlings
Nat + Zone C
Zone A
Zone B

Hellinx Lambert – Bastogne
Willequet Eric - Kwaremont
Reniers Tony - Neerlinter
Eerens Eddy - Maasmechelen
De Vroe-Van Gaver-J-T-M - Moortsele
Combi Faes Gebroeders-Wils Albert - Mol

BARCELONA (int) – 03/07/2015
Oude
Nat.

Peiren Noel - Zedelgem

LA SOUTERRAINE I – 06/07/2015
Oude
Nat. + Zone A2
Zone A1
Zone B1
Zone B2
Zone C1
Zone C2
Yearlings
Nat. + Zone A2
Zone A1
Zone B1
Zone B2
Zone C1
Zone C2

De Bruycker-De Craene - Eeklo
Sioen Luc & Hilde - Moorslede
Verbeke André - Waasmunster
Cleeren Jules - Lummen
Thoné Jos - As
Tholl-Dourte - Etalle
Vandenheede Freddy & Jacques - Zingem
Sioen Luc & Hilde - Moorslede
Verbeke André - Waasmunster
Van Oeckel Jan – Oud-Turnhout
Visschers & Zoon - Maasmechelen
Vandegaer Claude – Virton

Ally Norbert – Aarsele
Famille 3D - Ghlin
Geusens Jean - Meeuwen
Pollin Marc & Geert - Snellegem
Ronsijn Jo – Appelterre-Eichem
Henry Leon - Nandrin

VALENCE– 06/06/2015
Oude
Nat.+ Zone C
Zone A
Zone B

Adam Gerard - Sprimont
Brackenier Oscar & Koen - Oosterzele
Luyckx Raf & Lars - Geel

GUERET – 13/06/2015
Oude
Nat. + Zone B1
Zone A1
Zone A2
Zone B2
Zone C1
Zone C2
Yearlings
Nat. + Zone B2
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone C1
Zone C2

Van de Velde Marina - Grobbendonk
Vanhee-Decoster - Jabbeke
Vandeputte Rudi - Lemberge
Renders Ivo - Geel
Hendrikx Rudi - Maasmechelen
Piret André - Jalhay
Eyletten Michel & Gunther - Diest
Marchand Geert - Aartrijke
Vandeputte Rudi - Lemberge
Vereyken-Gommers - Schilde
Thoné Jos - As
Waty Gerard & Denis - Malmedy

CAHORS – 13/06/2015
Oude
Nat. + Zone B
Zone A
Zone C

Van Den Eeckhout Marc – Kalken
Vandenheede Freddy & Jacques - Zingem
Caro Marcel (veuve) – Verviers

MONTAUBAN 06/07/2015
Oude
Nat. + Zone A
Zone B
Zone C
Yearlings
Nat. + Zone A
Zone B
Zone C

PAU (int.) – 19/06/2015
Oude
Nat.

De Smeyter – Restiaen - Melden

ST VINCENT 10/07/2015
Oude
Nat.

Pollin Marc & Geert - Snellegem

MONTLUCON– 20/06/2015
Oude
Nat. + Zone B2
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone C1
Zone C2

Vanwinkel Jozef – Tielt (Bt)
Boudry Frans - Dikkebus
Beukenne Père & Fils - Bruyelle
Van Oystaeyen H. & Pickeur C. - Boechout
Reynders Ludo - Millen
Philippe Stany - Vance

CHATEAUROUX II – 11/07/2015
Oude
Nat.+ Zone B2
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone C1
Zone C2

Vancleuvenbergen Gerard – Sint-Truiden
Crombez Medard - Langemark
Vandeputte Rudi - Lemberge
Vlaeminck Hugo - Rupelmonde
Vanhees Frederik - Hoeselt
Roth Joseph & Frederic - Malmedy
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OVERWINNAARS VAN DE
NATIONALE VLUCHTEN 2015
Yearlings

BRIVE 11/07/2015
Oude

Yearlings

Nat. + Zone B2
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone C1
Zone C2

Creten Lambert – Attenhoven
Samaey Rik - Bekegem
De Smeyter Paul - Nederename
Guldentops Jorne - Berlaar
Al-Thani Mohamed – Rouvreux-Sprimont
Waty Gerard & Denis - Malmedy

Yearlings

Jonge
Nat. + Zone B
Zone A
Zone C
Nat. + Zone C
Zone A
Zone B

Vantorre Remy - Virelles
Billiet Yves - Moorslede
Delbushaye Cédric – Petit-Rechain
Rose Stéphane - Oupeye
Dupont Roland - Lauwe
Van Hove – Uytterhoeven - Putte

MARSEILLE (Int.) – 17/07/2015
Oude
Nat.

Sauce Denis - Neufchateau

JARNAC – 18/07/2015
Oude
Nat. + Zone A
Zone B
Zone C
Yearlings
Nat. + Zone A
Zone B
Zone C

Verschelde Marc - Zulte
Osier Marc - Zoersel
Leroy C. & Mordant J. - Stembert
De Vroe-Van Gaver-J-T-M - Moortsele
Limbourg Erik - Brussegem
Dermience Philippe - Jemelle

NARBONNE (int) – 24/07/2015
Oude
Nat.
Yearlings
Nat.

Schmitz Joseph – Baelen (Lg)
Van Den Eeckhout Marc - Kalken

TULLE – 25/07/2015
Oude
Nat. + Zone C
Zone A
Zone B
Yearlings
Nat. + Zone C
Zone A
Zone B

Schmitz Joseph – Baelen (Lg)
Verhellen Nadine (veuve Goeminne) - Flobecq
Geyskens Henri - Veerle
Spooren Theo - Maasmechelen
Leutenez Eddy & Maarten - Kruishoutem
Combi Faes Gebroeders-Wils Albert - Mol

PERPIGNAN (int.) 31/07/2015
Oude
Nat.

Tant Johan - Olsene

LIBOURNE – 01/08/2015
Oude
Nat. + Zone A
Zone B
Zone C
Yearlings
Nat.+ Zone A
Zone B
Zone C

Pollin Marc & Geert - Snellegem
Van Gysel Hilaire & Smet E. – De Klinge
Thoné Xavier & Maxim - As
Pollin Marc & Geert - Snellegem
Saeytijdt Paul & Sven - Nederbrakel
Graindorge Georges - Engis

BOURGES II – 01/08/2015
Oude
Nat.+ Zone C1
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone B2
Zone C2
Yearlings
Nat. + Zone B2
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone C1
Zone C2
Jonge
Nat. + Zone B2
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone C1
Zone C2

Jonkmans Jean - Diepenbeek
Vergote Luc - Oostnieuwkerke
De Vos Yves - Volkegem
Lambert Bernard – Bois-d’Haine
Schuer Georges - Oostham
Burniat Boris – Sainte-Marie-sur-Semois
Van Rompaey Karlo – Sint-Truiden
Morent Gino & Rino - Langemark
Pappens Jan - Hundelgem
De Mesmaeker Clement – Sint-Ulriks-Kapelle
Quix Jos - Neeroeteren
Waty Gerard & Denis - Malmedy
Brugmans Sabrina - Halen
Schreel Dieter - Gits
Clicque Gino - Wevelgem
Habraken-Ducheyne - Vorselaar
Kuenen Paul - Hoeselt
Nicolay Olivier – Vaux-sur-Sure

CHATEAUROUX III 08/08/2015
Oude
Nat.+ Zone B2
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone C1
Zone C2

Tournelle Davy - Rummen
Roose-Pyra - Bekegem
Dufermont Michel - Mouscron
Geerinckx Bart & Jurgen - Wommelgem
Reynders Ludo - Millen
Philippe David – Saint-Mard

Nat.+ Zone B1
Zone A1
Zone A2
Zone B2
Zone C1
Zone C2
Nat. + Zone B1
Zone A1
Zone A2
Zone B2
Zone C1
Zone C2

Daniels Willy – Kessel
Pollin Marc & Geert - Snellegem
Deroose Dirk - Kruishoutem
Van Massenhoven Kris - Retie
Philippens Pierre – ‘s Gravenvoeren
Waty Gerard & Denis - Malmedy
Bruynseels Victor - Bevel
Pollin Marc & Geert - Snellegem
Lagrou Dominique - Lendelede
Dormaels Bert - Vissenaken
Nibus Julien - Blegny
Piret André - Jalhay

ARGENTON II – 15/08/2015
Oude
Nat. + Zone B1
Zone A1
Zone A2
Zone B2
Zone C1
Zone C2
Yearlings
Nat. + Zone B1
Zone A1
Zone A2
Zone B2
Zone C1
Zone C2
Jonge
Nat. + Zone A2
Zone A1
Zone B1
Zone B2
Zone C1
Zone C2

Van Eylen – Imbrechts - Boortmeerbeek
Pollin Marc & Geert - Snellegem
Gevaert & Van Schoorisse - Ronse
Verboven Gebroeders - Lummen
Lo Presti Antonio – Hermalle-sous-Huy
Magnette Alain – Saint-Mard
Henderickx Bart – Berlaar
Roose-Pyra - Bekegem
Gevaert & Van Schoorisse - Ronse
Defrene Thierry - Onoz
Preud’homme-Paulet - Gesves
Hardy-Mabillon - Jamoigne
De Lodder Dirk & Bart - Waregem
Demuydt (weduwe) Henri - Veldegem
Daniels Willy - Kessel
Poussart Olivier – Vaulx-lez-Chimay
Dodeigne Jacqueline - Harzé
Nicolay Olivier – Vaulx-sur-Sure

LA SOUTERRAINE II – 22/08/2015
Oude & Yearlings
Nat. + Zone A2
Zone A1
Zone B1
Zone B2
Zone C1
Zone C2
Jonge
Nat.+ Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone B2
Zone C1
Zone C2

Casaert-Senechal - Russeignies
Pollin Marc & Geert - Snellegem
De Saedeleer Anja - Denderleeuw
Jespers-Vanderwegen - Holsbeek
Thoné Jos - As
De Wilde Marie-Lise – Vaulx-sur-Sure
Sioen Luc & Hilde - Moorslede
Heggermont Laurens - Ingelmunster
Crucke Koen - Onkerzele
Thijs Nick - Hallaar
Philippens Pierre – ‘s Gravenvoeren
Piret André - Jalhay

ISSOUDUN 29/08/2015
Oude & Yearlings
Nat. + Zone B2
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone C1
Zone C2
Jonge
Nat. + Zone B2
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone C1
Zone C2

Wouters Jos & Coremans Maria - Langdorp
Vanhee – Decoster - Jabbeke
Platteeuw Kurt & Raf - Rumbeke
Vercammen Jos - Vremde
Vincent Jacquy - Bonsin
Hardy-Mabillon - Jamaigne
Ginckels Marcel - Tienen
Pollin Marc & Geert - Snellegem
Staelens Patrick - Sijsele
Daniels Willy - Kessel
Moors Jozef & Eric - Neerharen
Waty Gerard & Denis – Malmedy

CHATEAUROUX IV – 06/09/2015
Oude & Yearlings
Nat. + Zone B2
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone C1
Zone C2
Jonge
Nat. + Zone B2
Zone A1
Zone A2
Zone B1
Zone C1
Zone C2

Stockmans Ivan – Lummen
Logie Danny - Poperinge
De Smet Patrick & Olivier - Semmerzake
Vercammen Jos - Vremde
Conaert Jean & Zoon - Dilsen
Hardy-Mabillon - Jamaigne
Vermeerbergen-Wilms – Mol
Vancraeynest Georges - Klerken
De Craene Jean Marie - Zulte
Murez-Marichal Albert - Wadelincourt
Visschers & Zoon - Maasmechelen
Burniat Boris – Sainte-Marie-sur-Semois
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Laboratoire COLMAN PVBA
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CONDITIE PREPARATEN VOOR DUIVEN

Gevitamineerde souvereine pillen COLMAN

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

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

Antico X COLMAN (1/2 l)

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

Succes COLMAN (125 ml)

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

Tisane Souvereine COLMAN (100 g)

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

Bad Souvereine COLMAN (200 g)

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

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

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

Laboratoire COLMAN - Duiven specialiteiten -

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

VOOR EEN PERFECTE RUI!

2 X WEEK

+
B-CHOL + COLOMBINE TEA
B-CHOL
• bevordert de rui
• bevat zwavelhoudende aminozuren,
essentieel voor de aanmaak van Keratine
(= bouwstof van veren)

COLOMBINE TEA
• bevordert de rui
• ondersteunt en verhoogt
de natuurlijke weerstand

www.versele-laga.com
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PROGRAMMA PROVINCIALE DAG WEST-VLAANDEREN
DOMEIN DE VOSSENBERG - HOOGLEDE
ZONDAG 25 OKTOBER 2015

MENU

10u45 PRIJSUITREIKING
Ereprijzen Guldensporen vlucht
Kampioenschappen Jeugdclub 2015

Cava brut met enkele fijne hapjes op een wachtbordje
aan tafel geserveerd

Gebakken St. Jacobsnoot, varkensnek, spitskool, pickles

Het beste van het Belgisch wit - blauw rund, pepersaus

Duo van citroen meringuetaartje en crème brûlée roomijs

Kopje ‘Arabica’ met repasse

Gepaste wijnen en reguliere dranken tot aan de koffie

12u30 FEESTBANKET
Gelieve in te schrijven voor het banket
tegen uiterlijk 18 oktober via overschrijving
van het aantal personen op het rekeningnummer
BE 93 7380 3502 1567
BIC KREDBEBB
Promotie W-VL. Duivensport.
Prijzen : -All-in 55€ pp
-Kinderen tot en met 5 jaar 12€
-Kinderen tot en met 12 jaar 25€
Alvast bedankt voor jullie aanwezigheid !

TIJDENS HET BANKET: HULDIGING
Kampioenen WVV- Ereprijswinnaars WVV-De eerste drie as-duiven van de verschillende categorieën van de Provinciale kampioenschappen 2015 en de algemeen kampioen 2015. Nationale overwinnaars. - Nationale Kampioenen- Jeugd kampioenen 2015
Uitreiking van ereprijzen van de IN FLANDERS FIELDS PIGEON CLASSIC
16u45 VERKOPING VAN DUIVEN
Geschonken door de best spelende liefhebbers uit West-Vlaanderen.
NA DE VERKOPING
Provinciale Kampioenschappen 2015 vanaf de 4e tot de laatst geklasseerde
liefhebber van iedere categorie.
– Uitreiking BCK keuring Westvlaamse jeugdclub

15u45 GASTOPTREDEN VAN
“CHRISTOFF ”

DE LABORATORIA
VAN DOKTER VEEARTS DOMICENT

STER VAN DE BOETES

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

ETES OPGELEGD DOOR
BEHEER EN BESTUUR 2015

V

Liefhebber

Vergezeller

Vereniging

250 €
100 € / mand

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!

250 €
250 €
250 €

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

250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
100 €/mand
100 €/mand
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PROGRAMMA PROVINCIALE DAG ANTWERPEN

53e PROVINCIALE KAMPIOENENDAG KBDB ANTWERPEN
ZATERDAG 12 DECEMBER 2015
IN ZAAL D’ARTAGNAN
VAN HET ALDHEM HOTEL  JAGERSDREEF 1  GROBBENDONK
Programma
12.00 u
opening deuren met welkomstdrankje
12.30 u
feestmaal (inschrijving verplicht via onderstaand formulier of bij de leden van het comité)
14.30 u
opening van de kampioenendag voor het publiek GRATIS INKOM
• huldiging Antwerpse winnaars van een nationale/internationale wedvlucht of een nationaal kampioenschap
• huldiging van de winnaars van een provinciale wedvlucht
• uitreiking prijzen SPONSORVLUCHTEN BEYERS GRANEN
• verkoping van een beperkt aantal bons/duiven (meer info volgt hierover op de site van de KBDB)
• huldiging van de 3 algemene kampioenen
• huldiging van de 3 eerste laureaten in de reeksen
• huldiging laureaten van het kampioenschap Beginnelingen
• huldiging van al de laureaten in de reeksen van het provinciaal kampioenschap
De provinciale dag zal muzikaal omkaderd worden

Menu
Tomatensoep met balletjes



Varkenshaasje archiduc met wintergroentjes en kroketjes



Chocolade moelleux met stracciatella-ijs

P.S. Voor de laureaten van de provinciale kampioenschappen wordt er één gratis feestmaal voorzien bij bevestiging van deelname.

INSCHRIJVING DEELNAME FEESTMAAL 53e PROVINCIALE KAMPIOENENDAG ANTWERPEN
OP 12 DECEMBER 2015 IN HET ALDHEM HOTEL  GROBBENDONK
Ondergetekende,
NAAM :
ADRES :
schrijft in voor het feestmaal met

personen, bij dit gezelschap zijn

laureaten(Gratis Deelname), er zijn

betalende x 35 € =

te storten op rekening BE74 2200 4408 3607 van De Duivenvrienden
UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING : 24 november 2015
U kan inschrijven via:
• E-mail: rommelaere.j@kbdb.be
• De post: KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle
• Afgeven tijdens de zitdagen te Malle, iedere dinsdag tussen 13u en 16u

€
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PROGRAMMA PROVINCIALE DAG OOST-VLAANDEREN

70e PROVINCIALE KAMPIOENENDAG OOSTVLAANDEREN
SALONS MANTOVANI OUDENAARDE
16 JANUARI 2016
PROGRAMMA
16u45 :
17u30 :

opening der deuren van de zaal waar het buffet wordt geserveerd
Diner verzorgd door Salons Mantovani

tijdens het diner
• huldiging laureaten 2015 Oost-Vlaamse kampioenschappen – beginnelingen en
• Oost-Vlaamse Jeugdclub
• huldiging laureaten 2015 Oost-Vlaamse asduif kampioenschappen:
- fond oude : 4e t/m 12e prijs
- halve fond oude : 4e t/m 12e prijs
- snelheid oude : 4e t/m 12e prijs
- fond jonge : 4e t/m 12e prijs
- halve-fond jonge : 4e t/m 12e prijs
- snelheid jonge : 4e t/m 12e prijs
• huldiging van de Oost-Vlaamse nationale overwinnaars 2015
• huldiging van de provinciale overwinnaars op de nationale vluchten 2015
• Huldiging laureaten Oost-Vlaamse kampioenschappen 2015:
- fond oude (1+2) : 4e t/m 10e prijs
- halve fond oude (1+2) : 4e t/m 10e prijs
- snelheid oude (1+2) : 4e t/m 10e prijs
- fond jonge (1+2) : 4e t/m 10e prijs
- halve-fond jonge (1+2) : 4e t/m 10e prijs
- snelheid jonge (1+2) : 4e t/m 10e prijs

Menu
Winterslaatje van gegrilde scampi’s en
broodkorstjes



Hoevegebraad met blackwell saus en
gebakken krielaardappeltjes



Vanilleroomijs met sausje van bosvruchten

Spetterende dansavond met Ludwigs Discoshow
& optreden van Sergio
• huldiging 1e, 2e en 3e geklasseerden in de Oost-Vlaamse kampioenschappen 2015:
- categorie fond, halve-fond en snelheid, oude en jonge duiven
• huldiging 1e, 2e en 3e prijs categorie grote vitesse en grote fondprijs 2015
• huldiging 1e, 2e en 3e algemeen provinciaal kampioen 2015
Een warm diner wordt aangeboden vanaf 17u30, tegen de zeer democratische prijs van 25,00 € (drank niet inbegrepen)
Opgelet !!! De gerangschikte in de Provinciale Kampioenschappen kunnen voor slechts 20,00 € deelnemen aan het diner,
doch dienen vooraf in te schrijven !
De betreffende kaarten die toegang geven tot het buffet zullen na inschrijving en betaling toegestuurd worden.
Het diner wordt verzorgd door Salons Mantovani.



Inschrijvingen voor dit diner dienen te gebeuren vóór 24/12/15 bij de KBDB Provinciale Entiteit Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle
tel.: 0473 839970 – fax : 02/791.67.42 of mail vandemergel.n@kbdb.be of door onderstaand formulier behoorlijk ingevuld en ondertekend terug te zenden naar
KBDB-Provinciale Entiteit Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle en het verschuldigde bedrag vóór 24/12/15 te storten op rekeningnr.
BE05 9793 5272 8175 van de KBDB- Kampioenendag – Oost-Vlaanderen.

TERUG TE STUREN VÓÓR 24/12/15  UITERSTE DATUM!!!  VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT !!!
Ondergetekende,
volledig adres,
wenst op 16 januari 2016 deel te nemen aan het diner in de Salons Mantovani te Oudenaarde
met
(aantal) personen. Hij stort heden op rekeningnr. BE05 9793 5272 8175
van de Kampioenendag Oost-Vlaanderen, de som van
€
datum

handtekening,

HET KWEEKSTATION
BIEDT AAN:
KWEEKDUIVEN 2010

€60

per kweek
duif

Een doorgedreven selectie onder leiding van Freddy De Prins, samen
met André Roodhooft, eind augustus 2014 nog nationaal winnaar
La Souterraine bij zowel de oude als de jonge duiven en in 2015
winnaar van de 1. nationale as-duif KBDB zware halve fond oude,
heeft ertoe geleid dat het aantal kweekkoppels werd verminderd,
maar in kwaliteit merkelijk werd verbeterd tot tevredenheid van de
klanten die de voorbije jaren duiven van het Kweekstation bestelden.
Bezorg ons uw bestelling en uw persoonlijke gegevens. Na ontvangst van de bestelbon
bekomt U binnen de 14 dagen een bevestiging van uw bestelling (inschrijvingscertificaat)
met de richtlijnen i.v.m. de betaling.

BESTELBON
KWEEKDUIVEN 2010

DUIVER / DUIVIN

DUIVER / DUIVIN

V/HF

JANSSEN GEBR

HF/F

ROOSENS

V/HF

LEUS

HF/F

DE SCHEEMAECKER

V/HF

MARCELIS

HF/F

VANDENABEELE

V/HF

PAUWELS F.

HF/F

THONE J.

V/HF

GEERINCKX (SOONTJENS)

HF/F

TOYE S.

V/HF

TOURNIER

F

AARDEN J.

V/HF

VAN DYCK

F

BOSTYN

V/HF

WOUTERS L.

F

BRICOUX

V/HF

WUYTS-COMINES - WIT

F

CATTRYSSE

HF

ENGELS J. & J.

F

DELBAR

HF

FABRY

F

DE SMET-MATTHYS

HF

GEERTS W.

F

SION

HF

GRONDELAERS J.

F

STICHELBAUT

vitesse (V)

HF

HOREMANS

F

VANBRUAENE

halve fond (HF)

HF

HOUBEN J.

F

VAN DER ESPT

HF/F

AELBRECHT (DE RAUW-SABLON)

F

VANHEE

HF/F

HUYSKENS-VAN RIEL

F

VAN SPITAEL

HF/F

MEULEMANS K.

F

VAN WANROY

€60,- per kweekduif. De verzendingskosten bedragen €17,50 per bestelling.
Totaal aantal gewenste kweekduiven:
duiver(s)

duivin(nen)

koppel(s) door u samen te stellen
LEVERING: vanaf begin november
Indien u de keuze aan ons overlaat, duid
dan aan op welke afstand u speelt:

fond (F)

Mijn KBDB lidnummer
Naam en adres

(enkel voor België) .................................................................................................................................................................................................................

(in hoofdletters).....................................................................................................................................................................................................................................

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

Email ....................................................................................................................................................................... Tel .....................................................................................................
Datum ........................................................................... Handtekening

Onder omslag zenden naar: KWEEKSTATION NATURAL
R. Delbekestraat 165 - 2980 St. Antonius-Zoersel - België
Tel: +32 3 383 08 31 - Fax: +32 3 383 08 22 - e-mail: info@breedingstation.com

BEZOEK ONS
www.naturalkweekstation.be

