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9 SEPTEMBER 2018
De dagen worden korter, het nieuwe schooljaar is begonnen.
Dit alles betekent dat het duivenseizoen zo stilaan op zijn einde loopt. Als ik dit schrijf rest er ons nog slechts 1 Nationale vlucht en staan de typische najaars vitesse vluchten in de
steigers. De tijd is aangebroken om de kampioenschappen
in te dienen en te berekenen. Dit is ook het moment om een
balans te maken van het voorbije seizoen.
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Het was duidelijk een seizoen met heel wat obstakels. De
hoge temperaturen en de bijna constante wind op de kop
maakten dit een uiterst moeilijke taak voor onze duiven.
Op de “warmste dag van de eeuw” konden we in Vlaanderen niet inkorven maar in Wallonië konden we dit wel.
Onze jonge duiven werden met de grootste moeite opgeleerd en het hele jonge duiven programma werd met één
week opgeschoven zodat zo veel mogelijk met het jonge
goedje kon worden deelgenomen. Het spook van de ziekte van Newcastle, ook wel pseudovogelpest of paramyxovirus genoemd, sloeg hard toe. Op een bepaald moment
konden bijna 4.000 liefhebbers niet met de duiven spelen.
Maar ondanks dit alles blijft vooral de uitzonderlijke warmte
de meest bepalende factor voor 2018. Vergelijkingen met
voorgaande erg warme jaren, zoals 1976 en 2003 zijn snel
gemaakt. Heel wat maatregelen om het zo comfortabel mogelijk voor onze duifjes te maken werden genomen. Hier wil
ik de lokalen en de transporteurs bedanken voor de goede
verzorging van onze duiven gedurende de inkorving en het
transport.
Zo stilaan begint ook te tijd om vooruit te blikken en het
komende jaar voor te bereiden. De verwachting is dat de
nationale vluchtkalender er toch enigszins anders gaat uit
zien. Maar ook in de verschillende provincies dringen er zich
vernieuwingen op. In deze periode buigen de provinciale
besturen en de nationale commissies zich over deze materie. Het is nog te vroeg om de sluier hierover op te lichten,
maar de teneur is hier en daar minder vluchten en grotere samenspelen. Misschien is 2019 nog te vroeg voor een
grondige aanpak met sectoren en zones voor alle afstanden,
maar een modernisering van de manier waarop we wedstrijden inrichten en vliegen zal zich eerder vroeg dan laat toch
opdringen.
Als laatste punt wil ik een lans breken voor onze vernieuwde
nationale dagen te Sint-Truiden. In deze editie van het bondsblad vinden jullie alle nodige informatie omtrent dit orgelpunt in onze duivenkalender. Moeite noch kosten worden
gespaard om dit evenement weer zijn volle glans en plaats
te geven. We willen dit tot 2 dagen maken waar iedere duivenmelker welkom is, waar hij of zij zich goed voelt en waar
iets te beleven valt. We willen hier zo goed als mogelijk een
familiedag van maken, een beleving met ook oog voor de
partners en de kinderen.
Allen daarheen!!

Frans Hermans,
nationaal voorzitter KBDB.

BONDSBLAD
3 / 2018

PROGRAMMA NATIONALE DAGEN 2018
VRIJDAG 09/11/2018 STAYEN

Zaal Rvue
13u30 Opening van de BEURS met standen van de duivenliefhebbersPERS,
standen met DUIVENSPORTARTIKELEN en standen van de JEUGDCLUBS
PRIJSUITREIKING aan de NATIONALE KBDB KAMPIOENEN en AS-DUIVEN
2018 (categorieën Snelheid, Kleine ½ Fond, Grote ½ Fond tot Grote Fond, All
Round & Algemeen) - vanaf de 4de plaats tot de laatste plaats)
Vanaf 14u30		
As-Duif Snelheid Jonge Duiven (4-20)
As-Duif Snelheid Jaarlingen (4-20)
As-Duif Snelheid Oude Duiven (4-20)
As-Duif Kleine ½ Fond Jonge Duiven (4-15)
As-Duif Kleine ½ Fond Jaarlingen (4-15)
As-Duif Kleine ½ Fond Oude Duiven (4-15)
As-Duif Grote ½ Fond Oude Duiven (4-15)
As-Duif Grote ½ Fond Jaarlingen (4-15)
As-Duif Grote ½ Fond Jonge Duiven (4-15)
As-Duif Fond Oude Duiven (4-15)
As-Duif Grote Fond & Fond Jaarlingen (4-15)
As-Duif Grote Fond Oude Duiven (4-10)
As-Duif All Round (4-10)
Snelheid Jonge Duiven(4-25)
Snelheid Oude Duiven en Jaarlingen (4-25)
Kleine ½ Fond Jonge Duiven (4-25)
Kleine ½ Fond Oude Duiven en jaarlingen (4-25)
Grote ½ Fond Jonge duiven (4-15)
Grote ½ Fond Jaarlingen (4-15)
Grote ½ Fond Oude Duiven (4-15)
Fond Oude Duiven (4-15)
Grote Fond & Fond Jaarlingen (4-15)
Grote Fond Oude Duiven (4-15)
Algemeen (4-10)
Muzikale omlijsting met DJ Carlo

3
UITREIKING van de GOUDEN, ZILVEREN en BRONZEN MEDAILLES aan
de NATIONALE KBDB KAMPIOENEN en AS-DUIVEN 2018 (categorieën
Jeugd, Snelheid, Kleine ½ Fond, Grote ½ Fond tot Grote Fond, All Round
& Algemeen - enkel 1 – 2 & 3)
Vanaf 12u40
As-Duif Snelheid Jonge Duiven (1-2-3)
As-Duif Snelheid Jaarlingen (1-2-3)
As-Duif Snelheid Oude Duiven (1-2-3)
As-Duif Kleine ½ Fond Jonge Duiven (1-2-3)
As-Duif Kleine ½ Fond Jaarlingen (1-2-3)
As-Duif Kleine ½ Fond Oude Duiven (1-2-3)
As-Duif Grote ½ Fond Oude Duiven (1-2-3)
As-Duif Grote ½ Fond Jaarlingen (1-2-3)
As-Duif Grote ½ Fond Jonge Duiven (1-2-3)
As-Duif Fond Oude Duiven (1-2-3)
As-Duif Grote Fond & Fond Jaarlingen (1-2-3)
As-Duif Grote Fond Oude Duiven (1-2-3)
As-Duif All Round (1-2-3)
14u00

UITREIKING van de BEKER en van de PRIJS van de KONING
Jeugd (1 -25)
Snelheid Jonge Duiven(1-2-3)
Snelheid Oude Duiven en Jaarlingen (1-2-3)
Kleine ½ Fond Jonge Duiven (1-2-3)
Kleine ½ Fond Oude Duiven en jaarlingen (1-2-3)
Jonge duiven (1-2-3)
Grote ½ Fond Jaarlingen (1-2-3)
Grote ½ Fond Oude Duiven (1-2-3)
Fond Oude Duiven (1-2-3)
Grote Fond & Fond Jaarlingen (1-2-3)
Grote Fond Oude Duiven (1-2-3)

20u45 Algemeen (1-2-3)
Muzikale omlijsting met DJ Carlo en als gastoptreden Franz Goovaerts
om 21uur.
“In 2006 werd Franz Goovaerts met glans Wereldkampioen Elvis dubbelgangers, in Memphis Tennessee, U.S.A. Franz Goovaerts, beter gekend als "Elvis Jr".

ZATERDAG 10/11/2018 STAYEN

Zaal Rvue
10uur
Opening van de BEURS met STANDEN van de duivenliefhebbersPERS, standen met DUIVENSPORT-ARTIKELEN
en standen van de JEUGDCLUBS
10u30

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

11u30

PRIJSUITREIKING KBDB-prijzen: "Châteauroux I 09.06.2018",
“Guéret 30.06.2018”, “Châteauroux II 07.07.2018”, “Châteauroux III 18.08.2018” & “Châteauroux IV 15.09.2018 »

12u00

PRIJSUITREIKING CRITERIUM JEUGDCLUBS en BOURGES
van de JONGEREN

GRATIS TOEGANG tijdens de 2 beursdagen
CATERING voorzien op VRIJDAG & ZATERDAG in de SKYBAR & SKY-

LOUNGE aan zeer democratische prijzen. Vergeet u niet in te schrijven !

KINDERANIMATIE op zaterdag 10/11/2018 van 14u00 tot 17u00
Schmink - Ballonsculptuur - Clown

Op vrijdag tussen 13u30 en 15u30 en op zaterdag
tussen 10u00 en 12u00 wordt een promotionele flyer
uitgedeeld aan alle bezoekers!!! Mis uw kans niet en
geniet van uitzonderlijke kortingen, cadeaus en andere
promotionele acties.
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ALGEMENE INFORMATIE NATIONALE DAGEN 2018

De locatie Stayen vertegenwoordigt het voetbalstadium van Sint-Truiden, heeft een winkelcentrum als commerciële troef en staat garant
voor de ontwikkeling van de stad Sint-Truiden.
Stayen ligt in het hart van Haspengouw, de belangrijkste fruitstreek van België gekend voor
zijn fruitbloesems en het glooiende landschap.

Sint-Truiden is de tweede grootste stad van
Limburg, met tal van historische gebouwen
waaronder de Begijnhofkerk, een uniek stukje
UNESCO werelderfgoed.
Stayen ligt op 20 minuten wandelen van de
‘Grote Markt’, de tweede grootste marktplaats
van België. Elke zaterdagochtend is er een gezellige en drukbezochte markt van 8 tot 12 uur.


1) BEREIKBAARHEID :
Met de auto
Het adres dat u ingeeft op uw GPS is Tiensesteenweg 168, 3800
Sint-Truiden.
Vanuit Brussel
-- E40 richting Luik
-- Afrit 25 (Tienen – Sint-Truiden) nemen
-- Richting Sint-Truiden blijven volgen (u passeert onder andere
Linter, Dormaal, Halle- Booienhoven).
Als u Sint-Truiden binnenrijdt, ziet u Stayen al liggen.
Oriëntatiepunten:
-- Rechterkant: Colruyt
-- Recht voor u: appartementen Stayen, daarachter ligt de site Stayen
Vanuit Antwerpen
-- E313 richting Luik
-- Afrit 28 (Hasselt-zuid, Sint-Truiden) nemen
-- U rijdt verder op de N80 “Expressweg” (u passeert onder andere
Alken en Zepperen)
-- Deze weg sluit aan op de ring rond het hartje van Sint-Truiden
-- Blijven volgen tot aan de afrit Tienen
-- Deze weg sluit aan op de N3 (omleiding Luik-Brussel)
-- Vanaf dit punt is het nog ongeveer 700 meter rechtdoor
-- Stayen ligt aan u rechterkant
Oriëntatiepunten:
-- Linkerkant: Garage Mercedes Claes
-- Iets verderop (op N3) aan de rechterkant: Belgische Fruitveiling
-- Vanaf dit punt is het nog ongeveer 700m rechtdoor. Stayen ligt aan
de rechterkant.
Vanuit Namen
-- Volg de N80 “expresweg”
-- Of volg de E42 en nadien de E40
-- Afrit 30 (Crisnée)
-- Richting Sint-Truiden
Met de trein
Het station van Sint-Truiden ligt op wandelafstand van Stayen.
Wandel het station uit en ga naar rechts (parking station). Blijven volgen,
de spoorwegbrug over en Stayen nadert zienderogen.
Wandelafstand: 10 minuten.

2) PARKINGS :
Er zijn 4 parkings ter beschikking in Stayen en er zijn nog andere
parkeermogelijkheden rond Stayen.
De 4 parkings tellen 1000 plaatsen. U parkeert de eerste 2 uur en 15
minuten gratis.
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PROGRAMMA ZATERDAG 10.11.2018 VANAF 13U30 – GRATIS DEELNAME.
13u30

Vertrek Stayen richting Toerisme Sint-Truiden

14u00

Aankomst in Toerisme Sint-Truiden

14u00-15u00 Verwelkoming aan het Stadhuis en kennismaking met de gids. U krijgt een algemene
indruk van Sint-Truiden en haar ‘3 Torens’.
Historisch met pit! Sint-Truiden, dat is Trudo,
de Frankische edelman die rond 650 een
abdij bouwde. Ga mee op pad met de gids
en bezoek enkele unieke interieurs.
15u00-15u30 Receptie in de gebouwen van Toerisme
Sint-Truiden
15u30-17u00 Shopping

Met DANK aan onze SPONSORS !!! MERCI à nos17u00
SPONSORS
!!!
Vertrek van Toerisme Sint-Truiden richting
Stayen

De KBDB heeft een verrassing voor u in petto ! U zult ze ter plaatse bekomen.
DeelnameformulierMet
:

DANK aan onze SPONSORS !!! MERCI à nos SPONSORS !!!

VERZEKER JE DUIV

Naam en voornaam :
Adres :

• transport en tentoonstellingen

GSM: 							E-mailadres:

• brand, verstikking ...
VERZEKER
JE
DUIVEN
MERCI à nos SPONSORS !!!

Stuur het formulier ingevuld terug :
*per mail : nationaal@kbdb.be, *per fax : 02/538 57 21, *per post : Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle

Met DANK aan onze SPONSORS !!!

• aantoonbare aanval door roofvogels, k

• transport en tentoonstellingen

MET DANK AAN ONZE SPONSORS
! verstikking ...
• brand,

VERZEKER JE DUIVEN

• aantoonbare aanval door roofvogels, katten ...

• transport en tentoonstellingen
VERZEKERINGEN
@VANSNICK.BE
• brand, verstikking ...

• aantoonbare aanval door roofvogels, katten ...

VERZEKERINGEN@VANSNICK.BE

VER
KIR
COU

VERZEKERINGEN@VANSNICK.BE

R. DANSAERTLAAN 184 A 1702 GROOT-BIJGAAR

VERZEKERINGSMAKELAARS
VERZEKERINGSMAKELAARS
K I R S T E N & PA R T N E R S
K I R S T E N & PA R T N E R S
COURTIERS EN ASSURANCES
COURTIERS EN ASSURANCES
FSMA . A | RPR OR ..

R. DANSAERTLAAN 184 A 1702 GROOT-BIJGAARDEN
R. DANSAERTLAAN 184 A 1702 GROOT-BIJGAARDEN
|    
FSMA . A | RPR OR ..

|    

FSMA . A | RPR OR ..

Met een speciaal woord van
dank aan de Stad en Toerisme
Sint-Truiden voor de steun bij
het organiseren van de Nationale Dagen

+ Van Snick (zie aparte file)

+ Van Snick (zie aparte file)
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CATERING NATIONALE DAGEN 2018

Tijdens de Nationale Dagen hebt u de
mogelijkheid om een dagschotel te
reserveren tegen een zeer gunstig
tarief.

Voor 30,00 EUR

(dranken niet inbegrepen),
kunt u genieten van een voor-,
hoofd- en nagerecht.
Dit keuzemenu wordt geserveerd in
de Skybar en de Skylounge.
- op vrijdag- en zaterdagavond
van 17u30 tot 21u00
- op zaterdagmiddag
van 11u30 tot 14u00

Soepen

Crème van witloof,
aangevuld met een artisanaal broodje
OF
Champignonroomsoep,
aangevuld met een artisanaal broodje

Hoofdgerecht

Varkensstoofvlees met knolselderpuree
en wintergroentjes
OF
Visrolletjes in een witte wijnsaus
met preipuree en wintergroentjes
OF
Spirelli met pesto, pijnboompitten,
zongedroogde tomaatjes en ruccola
aangevuld met harde/zachte broodjes

Dessert

Chocolademousse
OF
Panna Cotta
***

U kunt inschrijven via het inschrijvingsformulier (zie hierna). Inschrijven is verplichtend. Er dient voorafgaandelijk geen enkele betaling te
gebeuren. U kunt ter plaatse betalen. Inschrijvingsformulier :

Nationale Dagen 2018
Naam :

Voornaam :

Adres :
Postcode :

Gemeente :

Telefoon :

Emailadres :

Ik reserveer - Wij reserveren :
(aantal) ………….. menu(‘s) voor vrijdagavond (van 17u30 tot 21u00)
(aantal) ………….. menu(‘s) voor zaterdagmiddag (van 11u30 tot 14u00)
(aantal) ………….. menu(‘s) voor zaterdagavond (van 17u30 tot 21u00)
Stuur het formulier ingevuld terug :
*per mail : nationaal@kbdb.be, *per fax : 02/538 57 21, *per post : Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle
AFSLUITEN van de inschrijvingen : woensdag 31/10/2018 !
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Uw verblijf in Sint-Truiden ...

HOE KUNT U EEN
KAMER RESERVEREN ?
Toerisme Sint-Truiden heeft meerdere hotels voor u geselecteerd waarvan sommige een korting aanbieden voor de
duivenliefhebbers :

--Vakantiewoning “Bellefleur” : geschikt voor 2 tot 7
personen: weekendhuurprijs totale woning (2n): 285 euro
i.p.v. 310 euro

Hotel Belle-Vie

--Vakantiewoning “Mirabelle” : geschikt voor 3 tot 9
personen: Weekendhuurprijs totale woning (2n): 395 euro
i.p.v. 435 euro
Hierbij moet je rekening houden dat het bed- & badlinnen
apart wordt aangerekend (13 euro per persoon).

Kamerijck B&B

om van deze korting te genieten gelieve de kortingscode
“duif 2018” te gebruiken bij uw reservatie.

Stationsstraat 12 te 3800 Sint-Truiden, 011/68 70 38,
www.belle-vie.be (8 kamers, gelegen op wandelafstand van
Stayen) staat 10% korting toe bij een boeking van een 2-persoonskamer voor 2 nachten met ontbijt.
Kamerijckstraat 11 te 3890 Gingelom, 011/88 10 64,
www.kamerijck.be (6 kamers, gelegen op 8 km van het
stadscentrum) staat 10% korting toe bij een boeking van een
2-persoonskamer voor 2 nachten met ontbijt.

Vanzelfsprekend zijn er wel nog andere hotels in de omgeving van Stayen :

Aan het Singelhof

Singelstraat 22-24 te 3800 Sint-Truiden, 011/67 37 60,
www.aanhetsingelhof.be (gelegen op 3 km van het stadscentrum). Zij bieden de volgende prijs aan per vakantiewoning :

Hotel

Adres

Telefoon

Website

Belrom Hotel

Luikersteenweg 232
te 3800 Sint-Truiden

011/78 52 06

www.belromhotel.be

Gasthof De Statie

Wilderenlaan 63
te 3803 Wilderen

011/69 69 53

www.wilderen-statie.be

Metstermolen

Metsterenweg 145
te 3800 Metsteren

011/74 36 98

www.metstermolen.be

Cherryfarm

Sint-Kristinastraat 12
te 3800 Brustem

011/68 39 46

www.cherryfarm.be

B&B Casa de Paja

Borloweg 10
te 3800 Kerkom

011/67 27 97

www.casadepaja.be

Hoeve Roosbeek

Roosbeekstraat 76
te 3800 Zepperen

011/78 36 10

www.hoeveroosbeek.be

’t Cartuyfel

Clement Cartuyvelstraat 33
te 3800 Sint-Truiden

011/68 68 36

www.tcartuyfel.be

Hotel De Ridder

Ridderstraat 30
te 3800 Sint-Truiden

0483/00 00 05

www.deridder-sinttruiden.be

Kasteel Van Ordingen

Ordingen-dorp 50
te 3800 Sint-Truiden

011/69 52 99

via de website
van toerisme Sint-Truiden

Indien u vragen hebt, aarzel niet Toerisme Sint-Truiden te contacteren
(Tel : 011/70 18 18, info.toerisme@sint-truiden.be & www.toerisme-sint-truiden.be).
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BESLISSINGEN BUITENGEWONE
NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 22.06.2018

■ Wijzigingen aan de KBDB-reglementen
NATIONAAL SPORTREGLEMENT
Art. 30
De koppeling van een elektronische ring met een vaste voetring van een
duif moet geschieden in een vereniging aangesloten bij de KBDB, in haar
lokaal en onder toezicht van minstens twee afgevaardigden en met een door
de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen gehomologeerde en jaarlijks goedgekeurde installatie. De koppelingstabel wordt voor
iedere liefhebber in zijn elektronische klok geladen met dezelfde gehomologeerde en goedgekeurde installatie. Noodkoppelingen tijdens de inkorving
zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval mag
een ingekorfde duif drager zijn van twee of meerdere elektronische ringen.
Elektronische ringen die om welke reden dan ook dienen vervangen te worden, dienen in de vereniging bewaard te worden tot einde van het seizoen.
De in tweevoud afgedrukte koppelingstabel wordt door de betrokken partijen ondertekend. Eén exemplaar wordt overhandigd aan de liefhebber en
één exemplaar wordt bewaard in de vereniging.

Alle manden zullen voorzien zijn van een etiket met vermelding van de naam
van de vereniging waar de duiven werden ingekorfd, de nummer van de
mand en het totaal aantal manden verstuurd door deze vereniging, de datum van lossing, de lossingsplaats en het voorziene lossingsuur (er dient
geen lossingsuur te worden vermeld voor de (inter)nationale wedvluchten). Deze laatste vermelding zal in het groot worden aangebracht om een
lossing op het juiste uur te waarborgen.
De etiketten moeten duidelijk zichtbaar worden aangebracht teneinde de
lossing alsook eventuele controle te vergemakkelijken.
Bij de inkorving worden de duiven van een zelfde deelnemer onder meerdere korven verdeeld. Iedere volle korf wordt aanstonds gesloten en gelood.
Inkorvingen in afzonderlijke of gescheiden manden:
- Duivers en duivinnen
- Oude en jonge duivers
De liefhebber die opzettelijk een duivin zou doen plaatsen in een mand
waarin duivers verblijven, of omgekeerd, is strafbaar.

Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar eerstvolgende inkorving.

De inkorvende vereniging kan de inkorving van zichtbaar zieke duiven weigeren.

De duiven dienen ingekorfd te worden op naam van de aangeslotene(n) en
dienen zijn (hun) hok te bewonen.
In een wedvlucht mogen de liefhebbers in geen geval geld op hun duiven
laten inzetten door derden.

Art. 112 – schrapping § 6
Belgische duiven die aan NATIONALE wedvluchten deelnemen zonder
ingeschreven te zijn op naam van de deelnemende liefhebber zullen automatisch op deze laatste worden overgeschreven door de KBDB. De aan
deze overschrijving verbonden kosten zullen achteraf aan betrokkene
worden aangerekend. Bij betwisting over het eigendomsrecht zal de persoon, in het bezit van het desbetreffende eigendomsbewijs, eigenaar zijn
van de bewuste duif. De duif zal alsdan, op zijn verzoek en na voorlegging
van het eigendomsbewijs, opnieuw op zijn naam worden overgeschreven.
Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de bepalingen voorzien in artikel
87 van het NSR.

De indiening van de elektronische koppelingslijsten bij de KBDB dient te geschieden voor de:
- oude duiven en jaarlingen: vóór de wedvlucht vanuit Bourges I (25.05)
- jonge duiven: vóór de wedvlucht vanuit Bourges II (27.07)
De Vergadering heeft beslist dat deze wijziging (de data) maar van kracht is
vanaf het seizoen 2019.
Art. 43 – wijzigingen in het vet
De manden waarin de duiven worden ingekorfd dienen gebonden, gelood
en in goede staat te zijn (zonder tekortkomingen zoals slijtage, gaten, deuren
zonder ketting, enz…).
Het loden dient te gebeuren met een gemerkt en door de KBDB aangenomen lood.
Het gebruik van een daarvoor speciaal ontworpen loodtang is verplichtend.
Een lijst met, per mand, de vermelding van het mandnummer en het totaal
aantal manden evenals de nummers van de 2 aangebrachte loodjes zal
door de vereniging verplichtend worden opgemaakt en meegegeven aan
de vervoerder.
De betrokken vereniging zal worden beboet door de nationale raad van
beheer en bestuur, behalve wanneer is bewezen dat de tekortkoming een
gevolg is van het vervoer van de duiven. In dit geval zal de betrokken vergezeller ervoor kunnen verantwoordelijk worden gesteld.

■ Benoemingen / Ontslagen :
a) Nationale & provinciale mandaten
*Ingevolge het ontslag van dhr Francis Verbist als provinciaal mandataris
wordt de benoeming van dhr Daniël Dardenne goedgekeurd.
*De benoeming van dhr Filip D’Hondt, ter vervanging van dhr Frans Hermans
in de schoot van het nationaal sportcomité, wordt goedgekeurd.
*De benoeming van dhr Jan Bluekens als provinciaal en nationaal mandataris, ter vervanging van wijlen dhr Marc Huybrechts, wordt goedgekeurd.
b)Verdienstelijk lid
Dhr Willy Nuël wordt als verdienstelijk lid benoemd.

■ Begroting PE/SPE 2018 wordt goedgekeurd.
■ Aangaande de GDPR WETGEVING (General Data Protection Regulation)
heeft de KBDB verschillende stappen ondernomen om zich in orde te stellen.

STATUTAIRE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 26.10.2018
VOORLOPIGE DAGORDE
1. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone nationale algemene vergadering van 22.06.2018;
2. Vaststelling van de prijs van de ring 2019 voor te stellen aan de Minister van Financiën en de bepaling van het bedrag van
de supplementaire bijdrage vanaf de aankoop van X aantal ringen;
3. Data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor 2019;
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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HOKLIJSTEN EN LIDKAARTEN 2019

ZEER BELANGRIJK !!!

IN UW PERSOONLIJK BELANG EN IN DAT VAN DE KBDB :
GELIEVE UW GSM–NUMMER EN UW E-MAIL ADRES
(of dit van een familielid of vriend)
ZEKER TE VERMELDEN OP UW HOKLIJST !!
HOKLIJSTEN 2019

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, het adres en het telefoonnummer van de meerderjarige persoon te contacteren in geval van afwezigheid,
wonende in dezelfde of een aanpalende fusiegemeente.
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.
De KBDB erkent het bestaan van volgende hokken
a) Publicitair (hokken die, vooral door de publicatie van hun
benaming op de uitslagen, worden in stand gehouden met
een commerciële of publicitaire bedoeling.)
- toebehorend aan een fysisch persoon
- toebehorend aan een rechtspersoon
Worden van rechtswege beschouwd als publicitaire hokken,
de aangeslotenen die onze vzw verzoeken facturen op te
stellen voor hun boekhouding.
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 (€ 500,00).
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.
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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 2019 zal hetzelfde nummer behouden voor de
liefhebbers die reeds in 2018 waren aangesloten. Zij zal vanzelfsprekend opgemaakt worden op basis van de hoklijsten
2019 en gedrukt worden volgens de in 2018 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 2018 binnenbrachten.
Het heeft dus duidelijk geen zin dat bepaalde bestuurders
van verenigingen hoklijsten toesturen aan liefhebbers die in
2018 niet bij hen waren aangesloten.
Duivenliefhebbers die zich in 2019 voor het eerst aansluiten,
vullen een blanco hoklijst in en vermelden hierop zeer duidelijk de term “NIEUW”

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 GSM-nummer van elk lid). Het
registreren van deze gegevens in onze databank is ONONTBEERLIJK voor een vlotte samenwerking tussen de KBDB en
zijn liefhebbers.
LIDKAARTEN 2019
De liefhebbers behouden de geplastificeerde lidkaart die hen
in 2018 werd uitgereikt.

Elke wijziging van de door de computer verstrekte gegevens, dient in het ROOD op de hoklijsten te worden vermeld.

Ze zullen in de schoot van hun vereniging een nieuw kleef
etiket 2019 ontvangen.

WAAR en WANNEER uw HOKLIJST indienen ?

Dit vervangt het etiket 2018 op de bestaande lidkaart.

In een DUIVENLIEFHEBBERSVERENIGING naar keuze doch
gelegen binnen de provinciale entiteit (PE) alwaar hun
duivenhok is gelegen, vóór uiterlijk 15 NOVEMBER 2018.
Nadien moeten de verenigingen de binnengebrachte
hoklijsten bij de PE indienen, ten allerlaatste vóór
1 DECEMBER 2018.

KBDB - LIDMAATSCHAP 2019
Ter verduidelijking, vindt u hieronder de mogelijke manieren
van indiening van de hoklijst 2019.
Enkelvoudig lid : € 25,00
ingediend op naam van één natuurlijke persoon.
Tandem : € 35,00
ingediend op naam van twee natuurlijke personen. De hoklijst moet de volledige identiteit vermelden van de twee
natuurlijke personen.
Tridem : € 45,00
ingediend op naam van drie natuurlijke personen. De hoklijst
moet de volledige identiteit vermelden van de drie natuurlijke
personen.
Quatrem : € 55,00
ingediend op naam van vier natuurlijke personen. De hoklijst
moet de volledige identiteit vermelden van de vier natuurlijke
personen.
Publicitair hok : € 500,00
ingediend op naam van het publicitair hok. De volledige
identiteit van de natuurlijke personen die deel uitmaken van
het publicitair hok dienen vermeld te worden op de hoklijst.
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BELGISCHE COMMISSIE
VOOR KEURMEESTERS

BCK/CBJS selecteert de duiven voor
de olympiade in Polen (Poznan) in de
categorie "Standaard".
België mag 5 oude duivers, 5 oude
duivinnen, 3 jonge duivers en 3 jonge duivinnen afvaardigen naar de Olympiade die
doorgaat van 25 tot 27 januari 2019.
Wie wil ons land vertegenwoordigen? Wie geeft zijn
duif de eer welke ze verdient? Wie wenst zijn duiven/hok "in the picture"? Wie wil naar Polen?

Een glansgelegenheid om zelf een bezoekje te
brengen aan de pracht van de stad en het land.
De voorwaarden tot deelname zijn bekend gemaakt
op de KBDB website en in het vorige Bondsblad.
Neem deel aan de BCK/CBJS-keuringen welke starten op 03.11.2018 te Petit Enghien, Place 7 om 10u00.
De finale-keuring en de definitieve selectie gaan
door op hetzelfde adres op 15.12.2018.
Iedereen maakt kans. Geef uw duif en uzelf de eer
die u toekomt en neem deel!
Info:
Deboyer Joseph : 0496/31.52.48 (voorzitter Fr)
Praet Edmond : 0496/23.50.86 (secretaris - Nl)

VERZEKER JE DUIVEN
• transport en tentoonstellingen
• brand, verstikking ...
• aantoonbare aanval door roofvogels, katten ...

VERZEKERINGEN@VANSNICK.BE
VERZEKERINGSMAKELAARS
K I R S T E N & PA R T N E R S
COURTIERS EN ASSURANCES

R. DANSAERTLAAN 184 A 1702 GROOT-BIJGAARDEN |    
FSMA . A | RPR OR ..

Bladert de
volgende
Lotto-miljonair
momenteel door
‘Onze Reisduiven’?

PE WEST-VLAANDEREN : PROVINCIALE KAMPIOENENDAG
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PROGRAMMA PROVINCIALE DAG WEST-VLAANDEREN
DOMEIN DE VOSSENBERG - HOOGLEDE
ZONDAG 04 NOVEMBER 2018

10u00 PRIJSUITREIKING

- Ereprijzen Guldensporen vlucht 2018
- Kampioenschappen Jeugdclub 2018

12u30 FEESTBANKET

Gelieve in te schrijven voor het banket
tegen uiterlijk 24 oktober via overschrijving met
vermelding van het aantal personen op het
rekeningnummer
BE 81 9730 5137 0224
PE West-Vlaanderen
Prijzen : -All-in 60,00 € pp
-Kinderen tot en met 5 jaar 10,00 €
-Kinderen tot en met 12 jaar 30,00 €
Alvast bedankt voor jullie aanwezigheid !

TIJDENS HET BANKET: HULDIGING

--Kampioenen WVV- Ereprijswinnaars WVV-Alle overwinnaars van de verschillende categorieën van de Provinciale
kampioenschappen 2018 en de algemeen kampioen 2018
- Nationale overwinnaars - Nationale Kampioenen- Zonale
overwinnaars Nationale vluchten- Jeugd kampioenen
2018
-- Uitreiking van ereprijzen van de IN FLANDERS FIELDS
PIGEON CLASSIC
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16u45 VERKOPING VAN DUIVEN

Geschonken door de best spelende liefhebbers uit
West-Vlaanderen

17u30 GASTOPTREDEN VAN GUNTHER NEEFS

NA HET GASTOPTREDEN

Mogelijkheid aan de liefhebbers om hun resterende gewonnen prijzen af te halen
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PE VLAAMS-BRABANT : PROVINCIALE KAMPIOENENDAG
KBDB Vlaams-Brabant Provinciale kampioenendag
Vrijdag 23 november 2018
Salons De Waerboom – Groot-Bijgaarden

Programma

Menu

18u Receptie

19u30 Officiële opening en feestbanket
		

(65,00€ p/p dranken aan tafel inbegrepen)

TIJDENS HET BANKET:

Aperitief

--Uitreiking kampioenschappen
Jeugdclub Vl-Br

**
Tagliatelli van Belgisch Wit Blauw
met sesamdressing en wakamé

--Huldiging medaillewinnaars in
de asduifkampioenschappen

***
Gerookte zalm mi-cuit,
Mechelse asperges en mousseline

--Uitreiking trofeeën van de provinciale
Kampioenschappen
--Uitreiking van de zonale winnaars op de
Nationale vluchten

***
Wit van piepkuiken, gekarameliseerde
worteltjes met hazelnoot
en krielaardappeltjes

22u30 bonverkoop (voorbieding op Omar)

***
Kokosijs met soepje van
rabarber en aardbei, munt

23u Feestavond
Gelieve voor het banket in te schrijven tegen uiterlijk
9 november met vermelding van aantal personen, naar
KBDB Vlaams-Brabant – Gaasbeeksesteenweg 52/54 –
1500 Halle of naar vanbockstaele.t@kbdb.be

***
Koffie- en theebuffet met koekjes
**

Vergeet zeker niet te vermelden bij wie u wenst plaats te
nemen aan tafel.
Het overeenstemmend bedrag dient voor 16 november gestort te worden op de rekening van KBDB Vlaams-Brabant
BE06 9733 4976 1422

Inschrijvingsstrook :
Ondergetekende,									
Naam en voornaam :
Adres :
neemt deel aan het feestmaal op 23/11/2018
Aantal inschrijvingen voor het feestmaal Handtekening

personen x 65,00 € =

€
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56e PROVINCIALE KAMPIOENENDAG KBDB ANTWERPEN
Zaterdag 8 december 2018 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

Menu
Witloofsoep met hamsnippers
***
Saltimbocca van hoevekip met mozzarella
en kruidige aardappeltjes
***
Tiramisu

• uitreiking prijzen SPONSORVLUCHTEN BEYERS GRANEN
• verkoping van een beperkt aantal bons/duiven
(meer info volgt hierover op de site van de KBDB)

***
Koffie

• huldiging van de 3 algemene kampioenen
• huldiging van de 3 eerste laureaten in de reeksen
• huldiging laureaten van het kampioenschap Beginnelingen

P.S.

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

• huldiging van al de laureaten in de reeksen van het
provinciaal kampioenschap
• huldiging van de zonale winnaars van de PE Antwerpen
op de nationale wedvluchten.
De provinciale dag zal muzikaal omkaderd worden.

Inschrijving deelname feestmaal 56e Provinciale Kampioenendag Antwerpen op 8 december 2018 in het ALDHEM HOTEL ,
Jagersdreef 1, 2880 GROBBENDONK
Ondergetekende,									
Naam en voornaam :
Adres :
schrijft in voor het feestmaal met
er zijn

betalende x 40 € =

personen, bij dit gezelschap zijn

laureaten (Gratis deelname),

€ te storten op rekening BE74 2200 4408 3607 van De Duivenvrienden

UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING : 24 november 2018
U kan inschrijven via:
- E-mail: dubois.e@kbdb.be
- De post: KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle
- Afgeven tijdens de zitdagen te Malle. Raadpleeg de pagina “Antwerpen actueel” op www.kbdb.be
om datum en uur te kennen.
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Klaar voor een nieuwe uitdaging op uw kweekhok?
Enkele jaren geleden lanceerden we een nieuw project in het Descheemaecker Pigeon Center onder de naam
ELITE by Descheemaecker. Naast een aantal exclusieve kweekkoppels die in boxen kweken, kunnen wij u eveneens
volgende exclusieve ELITE-rassen aanbieden, rechtstreeks uit de beste duiven van: Gaston Van De Wouwer, Etienne
Meirlaen, de gebroeders Janssen, Dirk Van Dyck en de familie van de “Olympic Belg”.
Deze ELITE-duiven werden zorgvuldig uitgekozen en gekoppeld. We geven u nu de gelegenheid hiervan jonge duiven van
verschillende leeftijd en jaarlingen aan te schaffen, al naargelang uw voorkeur.

1e provinciaal Brive
met een ELITE!
Geïnteresseerd in de duiven voor
de grote fond van Etienne Meirlaen
van onze Elite-hokken, kreeg André
Roodhooft vorig jaar een dozijn
jonge duiven om op zijn speelhok uit
te testen. Na een goede scholing,
vlogen ze dit jaar de nationale
wedvluchten uit Bourges (26 mei,
489 km) en Châteauroux (9 juni, 537
km). Telkens klasseerden ze zich in
de prijzen. Nadien namen ze deel aan
de eerste nationale fondwedvlucht
voor jaarlingen uit Brive op 23 juni
(714 km). André Roodhooft won de 1e,
50e en 98e provinciale prijzen met zijn
vijf Meirlaen-duiven van de Elite by
Descheemaecker.

Dochter Yelena
BE15-4254786

Op de foto André Roodhooft met zijn
1e provinciaal Brive en Frank Van den
Eynde, algemeen manager van het
Descheemaecker Pigeon Center.

Etienne Meirlaen
Dochter van “Yelena”, basiskweekduivin van
marathonkampioen Etienne Meirlaen.

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

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

DUIVIN

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

3 maanden

6 maanden

ouder

jaarlingen

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

Uw KBDB lidnummer (enkel voor België) ....................................................................................................................................................................
Naam en adres (in hoofdletters) ......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
Email ....................................................................................................................................................................... Tel. ...........................................................
Datum ........................................................................... Handtekening

Noteer onze verkoopdagen op zaterdag 6 en 20 oktober 2018 van 10 tot 15 u.
Verstuur deze bestelbon via mail of onder omslag / Gelieve te betalen via bankoverschrijving.

DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER

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

Bestel nu uw duiven online via

www.pigeoncenter.be
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Bestel nu uw 5-jarige
kweekduiven!
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60 of €75

€

per 5-jarige
kweekduif

Descheemaecker Pigeon Center staat voor kwalitatieve duiven die ook in uw hok
niet mogen ontbreken. Toppers om de prestaties van uw hok naar een hoger
niveau te brengen!
Eerste gemelde topprestaties 2018 met duiven van het Descheemaecker Pigeon Center
1e / 4.812 d. Melun – 334 km – Willy Van Thillo (Beerse) – vader 6009150/2009 – basisras Descheemaecker
1e / 2.593 d. Noyon – 230 km – Danny Wuyts (Vlimmeren) – vader 6014058/2016 – basisras Geerinckx
1e / 1.231 d. Kushimoto-Wakayama – 618 km – Hatsuo Ono loft (Japan) – vader 6337094/2011 – basisras Thoné
1e / 451 d. prov. Brive – 714 km – André Roodhooft (Pulderbos) – rechtstreekse 6007078/2017 – Elite Meirlaen
1e en 3e / 305 d. Blandford – 153 km – D. Bullen & Sons – rechtstreekse 6002177/2018 en
6001070/2018 – basisras Van Dyck
1e / 266 d. Salisbury – 125 km – D. Bullen & Sons – rechtstreekse 6002049/2018 –
basisras Janssen
3e / 527 d. prov. Tulle – 668 km – André Roodhooft (Pulderbos) – rechtstreeks
6007086/2017 – Elite Meirlaen
Na ontvangst van de bestelbon bekomt de klant binnen de 7 werkdagen een bevestiging van de bestelling (inschrijvingscertificaat) met de richtlijnen i.v.m. de betaling.
DUIVER

€ 60 zonder of € 75 met volledige
stamboom per 5-jarige kweekduif.
De verzendingskosten bedragen
€ 19 voor België en € 25 voor
Nederland per bestelling.
Totaal aantal gewenste kweekduiven:
Duiver(s)

Duivin(nen)

DUIVIN

DUIVER

V/HF

Janssen Gebr.

HF/F

De Scheemaecker

V/HF

Leus

HF/F

De Scheemaecker - marmer (€75)

V/HF

Marcelis

HF/F

Vandenabeele

V/HF

Geerinckx (Soontjens)

HF/F

Thone J.

V/HF

Tournier

F

Aarden J.

V/HF

Van Dyck

F

Aarden - met kuif (€75)

V/HF

Wuyts-Comines - wit

F

Bricoux

met stamboom (€ 75)

HF

Engels J. & J.

F

Buyck M - wit (€75)

zonder stamboom (€ 60)

HF

Grondelaers J.

F

Cattrysse

HF

Horemans

F

Delbar

HF

Houben J.

F

De Smet-Matthys

HF/F

Aelbrecht (De Rauw-Sablon)

F

Sion

HF/F

Huyskens-Van Riel

F

Sion - Isabel (€75)

HF/F

Meulemans K.

F

Stichelbaut

HF/F

Meulemans K. - choco (€75)

F

Vanbruaene

HF/F

Roosens

F

Van Wanroy

koppel(s) door u te vormen
LEVERING vanaf oktober 2018:
Indien u de keuze aan ons overlaat,
duid dan aan op welke afstand u speelt:
vitesse (V)
halve fond (HF)

DUIVIN

fond (F)
Lidnummer K.B.D.B. (enkel voor Belgische liefhebbers) ..............................................................................................................................................
Naam en adres (in hoofdletters) ............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
Email ......................................................................@................................................................................................. Tel. ...............................................................
Datum ........................................................................... Handtekening

Noteer onze verkoopdagen op zaterdagen 6 en 20 oktober 2018 van 10 tot 15 u.

Verstuur deze bestelbon via mail of onder omslag / Gelieve te betalen via bankoverschrijving.

DESCHEEMAECKER PIGEON CENTER

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

Bestel nu uw duiven online via

www.pigeoncenter.be

BONDSBLAD
3 / 2018
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STEINER SCHOOL ANDERLECHT –
EEN BIJZONDER AFSCHEID VAN DE ZESDEJAARS

We schrijven vrijdag 29 juni 2018. De zon
stond hoog verheven, er op volle kracht te
geven en dat in een staalblauwe lucht zonder ook maar een wolkje in de lucht om er
zich kunnen achter te verschuilen.

Die dag hadden de zesdejaars van de
Steinerschool Anderlecht, Sint-Janskruidlaan 14, te 1070 Anderlecht, er hun laatste
schooldag op zitten. De kinderen zijn al jaren bij elkaar en zo een afscheid is elk jaar
opnieuw een zeer emotionele gebeurtenis.
De “23” zesdejaars werden dan ook op een
zeer speciale manier gevierd! Een onvergetelijke dag werd succesvol in scenario
gestoken voor “23” onvergetelijke kinderen! Er werd een afscheid volgens 'Steiner
traditie' opgezet van de hele school gevolgd met de uitdeling van de rapporten.
Na een redevoering van meester Koenraad
was het dan de beurt aan enkele eindejaarstudenten om hun woord van dank uit te
spreken.

beurt een dankwoord en hun persoonlijke
wens voor volgend jaar, konden uitspreken
met een duif in de hand die ze daarna ieder
voor zich zouden loslaten.

geen betere metafoor van wat we aan al
deze kinderen toewensen nl veilig en wel
hun persoonlijke doelstellingen behalen
met de nodige wilskracht en volharding om
ieder voor zich, hun einddoel te behalen!
Dat niet enkel de leerlingen in hun nopjes waren om een duif te kunnen loslaten,
werd duidelijk nadat iedere leerling zijn
duif in vrijheid had gesteld. Ook ouders zagen het zitten om de op overschot meegebrachte duiven, in vrijheid te stellen!

Er werden vooreerst door meester Koenraad en Guido enkele aanwijzingen doorgegeven van hoe de duif correct vast te
houden.
Als afsluiter van gans dit gebeuren werd
er aan iedere leerling een zak met gadgets
overhandigd welke werd aangeleverd door
de promotie commissie van de Koninklijke
Belgische Duivenbond (KBDB). Onder het
meesterlijke toezicht van meester Koenraad werd iedere leerling voorzien van zijn
persoonlijk geschenk van de KBDB.

We mogen hopen dat deze dag als een onvergetelijke dag in het geheugen van deze
kinderen van de zesde klas werd opgetekend.
Na dit protocollaire ritueel werd als symboliek voor hun laatste dag (ze vliegen uit in
de grote wereld, en vaak naar andere middelbare scholen... ) de duif, symbool van
de vrede, als iets onvergetelijks, ter hulp
geroepen.

Het was voor de leerlingen iets dat ze nog
nooit hadden meegemaakt. Iets unieks en
onvergetelijks voor de rest van hun leven!
Voor en door elke leerling werd er een echte postduif vrijgelaten.

In ieder geval hebben wijzelf er zelf zeer
veel van genoten waarbij voor onszelf een
onvergetelijke dag in ons geheugen werd
opgenomen. Met een voldaan gevoel en
met de lege manden in de handen, werd
de weg naar huis aangevat!
Rudi

Dertig duiven werden aangeleverd door
Guido van Vlierberghe, KBDB mandataris
van Antwerpen, geflankeerd door zijn lieftallige Maria.
De ganse klas werd in een cirkel verzameld
op de speelweide waar de kinderen elk om

Het mag gezegd, dit heeft iets onvergetelijks achtergelaten! Zoals de duiven na
de nodige jaren van zorgen en training
de weg naar hun hok terugvinden zo ook
gaan deze kinderen ieder voor zich met de
bagage welke ze van school hebben meegekregen, hun eigen weg in deze wereld
gaan zoeken. De symboliek met de duif is

JONGE DUIVEN 2019

BONDSBLAD
3 / 2018
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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 jonge duiven 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 334
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. Ton Demas Maastricht 9x teletekst met afstammelingen van
Gebr. Simons en Zonen.

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

''SENNA''
NL11-1038591

B E S T E L B O N

''DELANA''
NL11-1039312

J O N G E

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)

D U I V 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 JONGE DUIVEN 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

Aantal

Aantal
duiver(s)

Aantal
duivin(nen)

Ik wens aangeduide JONGE DUIVEN 2019 te ontvangen vanaf:
Januari 2019 (eerste ronde)

Jan Aarden

Februari 2019 (tweede ronde)

Sjef van Wanroy

Maart/April 2019 (derde ronde)

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:

Mei 2019 (vierde ronde)

Alle leveringen zullen worden uitgevoerd volgens datum bestelling.
In de mate van het mogelijke zullen de gevraagde geslachten geleverd worden.
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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, www.gebrsimonsduivencenter.nl

LEO HEREMANS

AANGEBODEN DOOR LEO XUAN

uiven
Totale verkoop van alle d

DE LAATSTE ORIGINELE KWEKERS & VLIEGDUIVEN!
VAN 9 T/M 29 DECEMBER 2018 OP WWW.EPW-EU.COM

BE13-6311076

ZOON BOLT
VADER
BOLT

BE12-6123198

MOEDER
D. OLYMPIADE
BE10-6146247

LEO HEREMANS | Een legende in de internationale duivensport. Zijn Nationale
winnaars en Olympiade duiven zijn bekend over de hele wereld. Zonder twijfel
kunnen we stellen dat er geen ander ras is dat zoveel invloed heeft gehad op de
korte en middellange internationale wedvluchten. In 2017 ging het boek definitief
dicht. Leo zette een punt achter zijn impossante carrière. Het was de Chinese
liefhebber Leo Xuan die alle duiven van Leo Heremans kocht en met de vliegploeg
het seizoen startte op de hokken die hij huurde in Vorselaar. Met onmiddelijk
succes! Nu, in 2018, heeft European Pigeon Website de eer om alle Leo Heremans
duiven in een totale verkoop onder te brengen. Voor liefhebbers wereldwijd is
dit de laatste kans om rechtstreekse kinderen van iconische kweekduiven zoals
‘Olympiade 003’, ‘De Jan’, ‘Bolt’, etc. aan te schaffen! Download nu de catalogus
op onze website of bezoek de slotdagen van de internetverkoop in Maaseik (BE)
om de duiven te bekijken. Of volg onze live uitzending via onze Facebook pagina!

VOOR MEER INFORMATIE, BEZOEK WWW.EPW-EU.COM
BE10-6339903

BE07-6369515

ZOON
OLYMPIADE 003

DUIVER ROEPER PAIR

[ VADER 10-241 ]

ORIGINEEL LEO HEREMANS

ORIGINEEL LEO HEREMANS

ZOON OLYMPIADE 003

ZOON TO DE JAN

Zoon van ‘Olympiade 003’
2. Nat. Olympiad d. SD. ‘03

Vader van ‘Roeper 10-241’!
1. Olympiade duif Nitra 2013

2. Nationale Asduif Duitsland 2012

2. Nat. Asduif. SD. KBDB 2002
1. Combine Noyon
1. Combine Noyon

1.931 d.
1.393 d.

VADER
OLYMPIADE 003
BE01-6455003

MOEDER
ZUS DE JAN

BE07-6043922

1. tegen
1. tegen

3.756 d.
3.517 d.

VADER
DE JAN

BE02-6113220

MOEDER
NATALIA

BE03-6192536

VAN 09 - 29 DECEMBER 2018 OP WWW.EPW-EU.COM

BE07-6371101

ZOON
OLYMPIADE 003

BE12-6327960

ZOON
NIEUWE OLYMPIADE

ORIGINEEL LEO HEREMANS

ORIGINEEL LEO HEREMANS

ZOON OLYMPIADE 003

VADER
OLYMPIADE 003

MOEDER
NATASCHA

BE01-6455003

BE06-6148080

ZOON NIEUW OLYMPIADE

VADER
NIEUWE
OLYMPIADE
BE10-6146101

MOEDER
INTEELT
DE JAN

BE11-6091890

VOOR MEER INFORMATIE, BEZOEK WWW.EPW-EU.COM
BE13-6075889

DOCHTER
BOLT
ORIGINEEL LEO HEREMANS

BE12-6123762

ZOON
DE JAN

ORIGINEEL LEO HEREMANS

DOCHTER VAN BOLT

VADER
BOLT

BE12-6123198

MOEDER
D. OLYMPIADE
BE10-6146247

ZOON VAN DE JAN

VADER
DE JAN

BE02-6113220

MOEDER
D. OLYMPIADE
BE06-6405249

- DOWNLOAD NU DE VERKOOP CATALOGUS OP ONZE WEBSITE - BEZOEK DE SLOTDAGEN VAN DE INTERNET VEILING IN MAASEIK (DE OLIJFTAK, WEERTERSTEENWEG 219, MAASEIK (BE))

BE10-6339953

ZOON
OLYMPIADE 003
ORIGINEEL LEO HEREMANS
ZOON OLYMPIADE 003

VADER
OLYMPIADE 003
BE01-6455003

MOEDER
SISTER NATALIA
BE06-6405134

Bezoek onze Nationale Dagen
GRATIS INKOM!
in Stayen Sint-Truiden op vrijdag 9
en zaterdag 10 november a.s. Met DANK aan onze SPONSORS !!! MERCI à nos SP
Breng een bezoek aan de beurs met verschillende standen. Tot op heden hebben volgende
firma’s toegezegd aanwezig te zullen zijn :
Versele-Laga – Herbots Animal Products –
Sportblad De Duif – Vet Schroeder-Tollisan –
Beyers Granen – Bricon – Data Technology –
Belgavet-Seiffert – Paloma – Fugare 2019 –
Demster – Derby Arona – Smisdom Plastics –
Jeugdclubs – Toulet-Van Bael – Herbovet –
Teurlings.
Op vrijdag tussen 13u30 en 15u30 en op
zaterdag tussen 10u00 en 12u00 ontvangt
u onze speciale promoflyer met tal van
voordelen. Kom zeker op tijd !

Zaterdag van 14u00 tot 17u00 Kinderanimatie met Clown Herbie.
Vrijdag dansavond met DJ CARLO

Verschillende hotels
bieden een korting op
hun overnachtingen.
Gebruik de code in
dit nummer om uw
korting te bekomen.
Toerisme Sint-Truiden
helpt u graag verder.

Zaterdagavond amusement verzekerd met
DJ Carlo en een gastoptreden van
“Franz Goovaerts” beter bekend als "Elvis Jr"

Voordelig
Met menu
een speciaal woord van dank aan de
te verkrijgen
op vrijdagTruiden
voor de steun bij het organiseren
avond en op zaterdag.
Reserveer tijdig !

Un mot de remerciement particulier à la
bureau de tourisme pour le soutien dans
Journées Nationales

Clown Herbie
We voorzien een
kleine verrassing
voor alle aanwezige
kinderen.

Interessante uitstap
voor de partners.
Ook hier zorgen wij voor
een verrassing voor alle
deelnemers. Gratis deelname.
Vergeet u niet
in te schrijven !!!

