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De laatste weken van het sportseizoen 2019 komen stilaan in zicht. De
kampioenen onder ons zijn (bijna) gekend. We kregen dit jaar te kampen met een enorm wisselvallig klimaat waar het ene uiterste het andere
opvolgde. Hierdoor kwamen we soms wat in moeilijkheden wat betreft
de lossingen en het thuiskomen van onze duiven... Ik wil bij deze even
bevestigen dat ik heel veel respect heb voor onze lossingsverantwoordelijken en de manier waarop ze deze de opdracht ter harte nemen. We
moeten begrip hebben voor hun, soms moeilijke, manier van werken.
Laat ons vooral trachten om wat meer positieve kritiek te geven in plaats
van te zoeken naar negativiteit. We zoeken samen met jullie naar verantwoorde oplossingen voor al de problemen waar we dit jaar mee te
kampen hadden. Wees gerust, we zijn ons bewust van deze problemen
en zijn er dan ook actief mee bezig.
De verenigingen, de provinciale entiteiten en ook het nationale bestuur
zijn volop in de weer om alles in gereedheid te brengen voor de vieringen van onze kampioenen, die de komende maanden zullen plaatsvinden. Om dit alles in goede banen te leiden zijn heel wat mensen reeds
enige tijd een mooi programma aan het uitwerken. Onze kampioenen
verdienen alle respect voor hun inzet en de geleverde prestaties. Voor
de leden die er dit jaar niet bij zijn, hopen we dat het volgend jaar beter
wordt.
Ik denk dat onze nieuwe bestuursraad het lopende seizoen signalen
heeft gegeven en reeds heeft aangetoond welke richting ze uit willen
gaan. En ja, ik weet dat we bepaalde beslissingen genomen hebben die
wij in het verleden nooit gekend hebben. In de geschiedenis is meermaals gebleken dat wie niet evolueert, uitsterft. De duivensport moet
daarom mee evolueren en zich aanpassen aan de hedendaagse situatie.
De genomen beslissingen zijn dan ook onderdeel van onze nieuwe visie
over de toekomst van onze sport. Naar volgend seizoen toe zullen we
binnenkort ook communiceren over een aantal genomen beslissingen.
Ook willen we werken aan het imago van onze sport. Om hiermee van
wal te steken, hebben we besloten om voor de eerste keer ooit een
opendeurdag te organiseren. Op 19 oktober gooien we de deuren van
de KBDB wijd open. We willen iedereen laten kennismaken met onze
medewerkers, de structuur, de omkadering van onze organisatie en zo
veel meer...
We willen tevens op deze manier de kleine en de grote liefhebbers eens
samenbrengen. De Franstalige en de Nederlandstalige leden laten verbroederen... Duivensport is misschien wel een individuele sport, maar
we zijn tenslotte allemaal één grote familie. Samen dienen we te werken
aan de toekomst van onze sport. En daarvoor kan je op mij en de collega’s van de nationale raad van beheer en bestuur rekenen.
Om af te sluiten vraag ik nog even jullie aandacht voor onze Nationale Dagen. In de afzonderlijke rubriek in dit bondsblad kan je kennismaken met wat er allemaal staat te gebeuren tijdens dit evenement. Het
concept blijft grotendeels hetzelfde als dat van vorig jaar. We mogen
de vorige organiserende ploeg feliciteren voor de organisatie van de
Nationale Dagen 2018. Het was toen een succes. We willen graag op dit
elan verder gaan. We hebben natuurlijk, zoals ik al eerder heb vermeld
in mijn voorwoord, op een aantal zaken een andere visie. Dat zullen jullie
vast en zeker ook merken tijdens deze Nationale Dagen. In ieder geval
is iedereen van harte welkom! Vertel het verder aan familie en vrienden.
Ik wens jullie tot slot nog veel leesplezier in
deze editie. Ikzelf en de leden van de nationale raad van beheer en bestuur hopen jullie
allemaal te mogen begroeten op deze twee
belangrijke evenementen die de KBDB kortelings organiseert.

Bodengien Pascal,
nationaal voorzitter KBDB.
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OPENDEURDAG BIJ DE KBDB

Beste sportvrienden,

Het is met buitengewoon veel genoegen dat wij melden dat de
KBDB zijn eerste “OPENDEURDAG” inricht. Deze zal doorgaan op
zaterdag 19 oktober 2019 in de KBDB-burelen gevestigd in Halle.
De bedoeling is om u op een andere manier te laten kennis
maken met de KBDB, zijn lokalen, zijn mandatarissen, zijn
werking,…
Tijdens deze Dag, waarvan u de affiche op pagina 3 vindt, staan
meerdere activiteiten voor groot en klein op de agenda, zoals o.m.
conferenties over diverse thema’s.
Met veel plezier nodigen wij u uit om ons een bezoekje te
brengen. Breng alvast uw partner en uw kinderen mee want
deze Dag is een Familiedag. Praat er over met uw vriendenkring.
Voor de kinderen is er een springkasteel aanwezig en een
schminkstand.
Om ons een schatting van het aantal bezoekers te geven, vragen
wij u om in te schrijven aan de hand van het formuliertje op pagina
5.
De KBDB voorziet een verrassing voor iedereen die het

Maak van de gelegenheid gebruik om een bezoekje te
brengen aan het Kasteel van Gaasbeek
(www.kasteelvangaasbeek.be), of aan het
Streekproducten Centrum
(www.streekproductencentrum.be).
Meer toeristische informatie omtrent de omgeving kan
u vinden op www.toerisme-pajottenland.be

inschrijvingsformulier terug stuurt en die aanwezig zal zijn. De
eerste honderd vrouwelijke bezoekers ontvangen tevens een
verrassing.
Tot heel binnenkort!
Vriendelijke groeten.
Namens de nationale raad van beheer
en bestuur en de nationale promotiecommissie,
De nationale voorzitter,
Pascal BODENGIEN

Een dag voor
de ganse familie!
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PROGRAMMA:

met als thema “De duif brengt mensen dichter bij elkaar …”

10u30 Infosessie over dopingcontroles

De deelnemers kunnen hun inspiratie de vrije loop laten in volgende
vaardigheden:

12u00 Voordracht door dierenarts
Raf Herbots in samenwerking met
Bart Van Oeckel en Tom Cartuyvels

Voor de VOLWASSENEN
FOTOGRAFIE (de geselecteerde foto’s zullen worden vergroot om
tentoongesteld te worden)

13u00 Voordracht over duivenvoeding
door Willem Van Mulder
14u00 Interview Gebroeders Vandenheede

- Zwart/wit of kleur
- Formaat 10 x 15
Voor de KINDEREN
TEKENING (twee onderverdelingen zullen gemaakt worden 5-8 jaar en 9-12
jaar op 01.01.2019)
-

Op papier
Alle technieken worden aanvaard
Formaat A4
De leeftijd dient te worden vermeld

De foto’s en tekeningen, met vermelding van naam, geboortedatum en
adres op de keerzijde, moeten worden afgegeven op het KBDB-secretariaat,
Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle, op zaterdag 19 oktober 2019,
tussen 10u00 en 18u00, tijdens de OPENDEURDAG.
Voor de beoordeling en de selectie zal beroep worden gedaan op een ploeg
deskundigen. De 30 weerhouden werken (3 x 10) zullen worden tentoongesteld
op de Nationale Dagen.

15u30 Voordracht door dierenarts
Pascal Lanneau in samenwerking
met de tandem Thibaut-Boons en
Thomas Quintard
17u00 Voorstelling van het nieuwe
controlesysteem bij de inkorvingen

BEREIKBAARHEID KBDB
Met de bus
• Volgende bussen van ‘De Lijn’ passeren in de
omgeving van de KBDB-burelen:
o lijn 153 - Ninove - Drogenbos (vanuit Beersel)
o lijn 154 - Halle - Drogenbos - Anderlecht
o lijn 155 - Halle - Drogenbos - Anderlecht
o lijn 156 - Halle - Lembeek
o lijn 163 - Halle - Roosdaal
o lijn 810 - Halle - Ruisbroek - Dilbeek - Jette
•

Aan de halte ‘Halle - Groeningenstraat’
(Carrefour Halle)
o lijn 153 - Ninove - Drogenbos
(vanuit Ninove / Leerbeek)
o lijn 164 - Leerbeek - Heikruis - Halle

•

Op wandelafstand, halte ‘Halle – Ninoofse poort’
(Carrefour Halle)
o lijn 170 - Brussel Kapellekerk Sint-Pieters-Leeuw - Halle
o lijn 171 - Brussel Kapellekerk - Brucom Halle via N6

De uitslag zal worden bekendgemaakt op zaterdag 09.11.2019 op de Nationale
Dagen die in Sint-Truiden doorgaan. De eerste drie geselecteerden van elke
wedstrijd ontvangen een mooie prijs.
De ingestuurde werken zouden
eventueel door de KBDB kunnen
worden gebruikt voor promotionele
doeleinden.. Ze zullen dan ook niet
worden teruggestuurd.

E-mail:

Met de trein
• Ook met de trein is onze federatie vlot te bereiken.
o Bij aankomst te Halle verlaat je de sporen
via de voetgangersbrug richting oost naar de
Vandenpereboomstraat.
o Neem de Vandenpereboomstraat richting
Baseliekstraat.
o Vervolgens neem je de brug over het kanaal
richting Basiliekstraat.
o Volg de Basiliekstraat (winkelstraat).
o Neem links de Ninoofsesteenweg (einde
Basiliekstraat).
o Neem de Cypriaan Verhaverstraat,
o Neem dan aan de Emmaus kerk rechts richting
Gaasbeeksesteenweg en een beetje verder
komt u aan de KBDB

Lidnummer:

Met de auto

Veel succes !

INSCHRIJVINGSFORMULIER OPENDEURDAG KBDB
ik zal aanwezig zijn op de Opendeurdag op zaterdag 19 oktober 2019

Naam en voornaam:

Adres:
Terug te sturen aan de KBDB tegen ten laatste 10.10.2019
* per post: Gaasbeeksesteenweg 52-54 - 1500 Halle, * per mail: nationaal@kbdb.be

Geef het adres Gaasbeeksesteenweg nr. 50 1500 Halle in in uw GPS-toestel.
Een gratis parking is voorzien op de terreinen van het
Technisch Instituut Don Bosco, in de directe omgeving,
recht over de KBDB-gebouwen.
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PROGRAMMA NATIONALE DAGEN 2019

VRIJDAG 08/11/2019 STAYEN
Zaal Rvue
14u00 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
2019 (categorieën Snelheid, Kleine ½ Fond, Grote ½ Fond tot Grote Fond, All
Round & Algemeen) - vanaf de 4de plaats tot de laatste plaats)
Vanaf 16u00		
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)
Vanaf 17u30		
As-Duif Grote ½ Fond Jonge Duiven (4-15)

Zaal Rvue
10u30
UITREIKING van de prijzen aangeboden door de BUITENLANDSE FEDERATIES, van de GROTE PRIJZEN en de PRIJZEN aan de
OVERWINNAARS van de NATIONALE VLUCHTEN
11u30

PRIJSUITREIKING KBDB-prijzen
"Châteauroux I 08.06.2019", “Argenton 22.06.2019”, “Issoudun
21.07.2019”, “Châteauroux II 10.08.2019” en “Châteauroux III
06.09.2019 »

12u00

PRIJSUITREIKING CRITERIUM JEUGDCLUBS en BOURGES van
de JONGEREN

UITREIKING van de GOUDEN, ZILVEREN en BRONZEN MEDAILLES aan
de NATIONALE KBDB KAMPIOENEN en AS-DUIVEN 2019 (categorieën
Jeugd, Snelheid, Kleine ½ Fond, Grote ½ Fond tot Grote Fond, All Round
& Algemeen - enkel 1 - 2 & 3)
Vanaf 14u00
As-Duif Snelheid Jonge Duiven (1-2-3)
As-Duif Snelheid Jaarlingen (1-2-3)

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)
Vanaf 19u00		
Kleine ½ Fond Oude Duiven en Jaarlingen (4-25)
Grote ½ Fond Jonge duiven (4-15)
Grote ½ Fond Oude Duiven & Jaarlingen (4-15)
Fond Oude Duiven (4-15)
Grote Fond & Fond Jaarlingen (4-15)
Grote Fond Oude Duiven (4-15)
Algemeen (4-10)

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)
15u30

UITREIKING van de BEKER van de KONING

16u00

REPORTAGE over de nationale kampioenen van de categorie
“Algemeen” (1-2-3) en PRIJSUITREIKING

20u00 TREKKING TOMBOLA (aanwezigheid vereist)

17u00

VERKOOP VAN TOP DUIVEN

VERBROEDERINGSAVOND
Muzikale omlijsting met DJ Carlo vanaf 20u15

19u00

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)
Grote ½ Fond Jonge duiven (1-2-3)
Grote ½ Fond Oude Duiven & Jaarlingen (1-2-3)
Fond Oude Duiven (1-2-3)
Grote Fond & Fond Jaarlingen (1-2-3)
Grote Fond Oude Duiven (1-2-3)

20u00

TREKKING TOMBOLA (aanwezigheid vereist)

ZATERDAG 09/11/2019 STAYEN
Zaal Rvue
9 uur
INKORVING van de te koop gestelde duiven
10 uur

Opening van de BEURS met STANDEN van de duivenliefhebbersPERS, standen met DUIVENSPORTARTIKELEN en standen
van de JEUGDCLUBS

Zaal 1924
TENTOONSTELLING van de te koop gestelde duiven

VERBROEDERINGSAVOND
Muzikale omlijsting met DJ Carlo vanaf 20u15

GRATIS TOEGANG tijdens de 2 beursdagen
CATERING voorzien op VRIJDAG & ZATERDAG in de RVUE aan zeer
democratische prijzen. Vergeet u niet in te schrijven!

PROGRAMMA NATIONALE DAGEN 2019

BONDSBLAD
3 / 2019

7

KINDERANIMATIE op zaterdag 09/11/2019 van 14u00 tot 17u00
Schmink - Ballonsculptuur - Clown
Op VRIJDAG tussen 14u00 en 16u00 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.

Een TOMBOLA wordt eveneens georganiseerd. U kunt uw kansen wagen en talrijke prijzen winnen met onze SUPER TOMBOLA.
De twee hoofdprijzen zullen om 20uur op het podium overhandigd worden. Uw aanwezigheid is vereist.

MOGELIJKHEID RONDLEIDING VOETBALSTADION STAYEN
Wanneer?
Afspraak op vrijdag 08/11/2019 om 16u00 OF op zaterdag 09/11/2019 om 16u00 aan het onthaal van Hotel Stayen
Indien interesse, stuur een e-mail naar Stayen info@stayen.com teneinde u in te schrijven. Vooraf inschrijven is wel verplicht!
Prijs:
* 10,00EUR/persoon (kinderen van 6 tot 16 jaar 5,00EUR/persoon en voor de kleintjes tot 5 jaar gratis). Een groep bestaat uit 25
personen per gids.
* Ter plaatse te betalen aan het onthaal van Hotel Stayen!

VERKOOP VAN DUIVEN Zaterdag 09/11/2019 - 17u00
Verkoop van TOP duiven van onze nationale winnaars!!!
Mis deze verkoop niet, wees op de afspraak.

AANWEZIGHEIDSTOMBOLA met fantastische prijzen
Deelnemen is heel eenvoudig. Vul de hierna vermelde bon in en breng hem op 9 en/of 10 november 2019 mee naar de « Nationale
Dagen 2019 », waar u de bon kunt afgeven aan de KBDB-stand.
LET OP: de aanwezigheid tijdens de trekking is verplicht. Een fotokopie van deze bon zal niet worden aanvaard.

DEELNAMEBON GRATIS AANWEZIGHEIDSTOMBOLA NATIONALE DAGEN
VRIJDAG 08.11.2019
Naam en voornaam:
Lidnummer:
Adres: 						

Deze bon uitknippen en duidelijk ingevuld afgeven aan de KBDB-stand op de Nationale Dagen.
De trekking is voorzien omstreeks 20u00.

DEELNAMEBON GRATIS AANWEZIGHEIDSTOMBOLA NATIONALE DAGEN
ZATERDAG 09.11.2019
Naam en voornaam:
Lidnummer:
Adres: 						

Deze bon uitknippen en duidelijk ingevuld afgeven aan de KBDB-stand op de Nationale Dagen.
De trekking is voorzien omstreeks 20u00.
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INFORMATIE OVER DE LOCATIE STAYEN

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 markplaats
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 uw 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 09.11.2019 VANAF 13U30 – GRATIS DEELNAME.
13u30

Vertrek vanuit Stayen richting Toerisme
Sint-Truiden

14u00

Aankomst bij Toerisme Sint-Truiden

14u00-15u00 Verwelkoming aan het Oud Stadhuis van
Sint-Truiden. De gids neemt je mee voor een
rondleiding in het gerenoveerde stadhuis
op de Grote Markt. Hierna wandel je verder
voor een bezoek aan de schatkamer van de
Onze-Lieve-Vrouwkerk en tot slot bezoek je
de abdijsite.
15u00-15u30 Receptie in de hallen van het Oud Stadhuis
(Toerisme Sint-Truiden)
15u30-17u00 Shopping

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

Indien u deelneemt aan de uitstap, heeft de KBDB een verrassing voor u in petto!! U zult ze ter plaatse bekomen.
Deelnameformulier
NATIONALE
DAGEN:
Met DANK aan onze
SPONSORSUITSTAP
!!! 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: verhulst.n@rfcb.be *per fax: 02/538 57 21 *per post: Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle

Met DANK aan onze SPONSORS !!!

• aantoonbare aanval door roofvogels, k

AFSLUITEN van de inschrijvingen: maandag 28/10/2019!

• transport en tentoonstellingen

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

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 2019

Tijdens de Nationale Dagen hebt u op vrijdagavond en zaterdag 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 Rvue.
- op vrijdag- en zaterdagavond van 17u45 tot 21u30
- op zaterdagmiddag van 11u30 tot 14u00

Menu’s
VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

NAGERECHT

Vrijdagavond

Crème van pompoen,
aangevuld met een broodje
OF
Agnes Sorelsoep,
aangevuld met een broodje

Gevulde parelhoen met
kruidenkaas in pancetta, en
gratin
OF
Kabeljauwhaasje op vel,
bieslook, kruidenpuree en
wintergroentjes
OF
Rotolo van ricotta met
boschampignons, spinazie
en tomatenfondue
(vegetarisch) aangevuld met
een artisanaal broodje

Chocolademousse
OF
Tiramisu
OF
Panna Cotta

Zaterdagmiddag

Bloemkoolroomsoep,
aangevuld met een broodje
OF
Crème van pompoen,
aangevuld met een broodje

Gevulde parelhoen met
kruidenkaas, pancetta
en gratin
OF
Schartongrolletjes in een
witte wijnsaus, brunoise van
groentjes en kruidenpuree
OF
Spirelli met pesto,
pijnboompitten,
zongedroogde tomaatjes
en rucola (vegetarisch)
aangevuld met een
artisanaal broodje

Chocolademousse
OF
Tiramisu
OF
Panna Cotta

Zaterdagavond

Champignonroomsoep,
aangevuld met een broodje
OF
Bloemkoolroomsoep,
aangevuld met een broodje

Varkensstoofvlees met
knolselderpuree en
wintergroentjes
OF
Kabeljauwhaasje op vel,
bieslook, kruidenpuree en
wintergroentjes
OF
Spirelli met pesto,
pijnboompitten,
zongedroogde tomaatjes
en rucola (vegetarisch)
aangevuld met een
artisanaal broodje

Chocolademousse
OF
Tiramisu
OF
Panna Cotta
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NATIONALE DAGEN 2019

U kunt inschrijven via het inschrijvingsformulier (zie hierna). Inschrijven is verplicht.

Nationale Dagen 2019 - Catering
Naam:

Voornaam:

Lidnummer:
Adres:
Postcode:

Gemeente:

Telefoon:

Emailadres:

Ik reserveer - Wij reserveren:
(aantal) ………….. menu(‘s) voor vrijdagavond (van 17u45 tot 21u30)
(aantal) ………….. menu(‘s) voor zaterdagmiddag (van 11u30 tot 14u00)
(aantal) ………….. menu(‘s) voor zaterdagavond (van 17u45 tot 21u30)
Stuur het formulier ingevuld terug:
*per mail: muca.a@rfcb.be, *per fax: 02/538 57 21,
*per post: Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle
AFSLUITEN van de inschrijvingen: donderdag 31/10/2019!

Betaling: Het bedrag dient voorafgaandelijk te worden gestort op
de KBDB-rekening KBC BE79 4338 2420 0133 met vermelding
ND2019 + naam + lidnummer + aantal personen.

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:

De Vroling B&B

Kortessemstraat 48, 3800 Sint-Truiden
012/24 16 06, www.devroling.be
(korting van 10%, rechtstreeks te boeken)

Aulnenhof Hostellerie

Walshoutemstraat 74, 3401 Walshoutem
011/83 22 87, www.aulnenhof.be
(1 nacht met ontbijt voor 2 pers. = 100 euro i.p.v. 110 euro;
2 nachten met ontbijt voor 2 pers. = 190 euro i.p.v. 210 euro)

Vanzelfsprekend zijn er nog andere hotels in de omgeving van Stayen:
Hotel
Hotel Stayen
Hof van Stayen
Belrom Hotel
Gasthof De Statie
Metstermolen
B&B Casa de Paja
Hoeve Roosbeek
’t Cartuyfel
Kasteel Van Ordingen
Vakantiewoning
Haspenhuisje

Adres
Tiensesteenweg 168
3800 Sint-Truiden
Tiensesteenweg 229
3800 Sint-Truiden
Luikersteenweg 232
te 3800 Sint-Truiden
Wilderenlaan 63
te 3803 Wilderen
Metsterenweg 145
te 3800 Metsteren
Borloweg 10
te 3800 Kerkom
Roosbeekstraat 76
te 3800 Zepperen
Clement Cartuyvelstraat 33
te 3800 Sint-Truiden
Ordingen-dorp 50
te 3800 Sint-Truiden
Lenerstraat 6
3800 Sint-Truiden

Telefoon
011/68 12 34

Website
www.hotelstayen.com

011/68 12 34

www.facebook.com/HofvanStayen

011/78 52 06

www.belromhotel.be

011/69 69 53

www.wilderen-statie.be

011/74 36 98

www.metstermolen.be

011/67 27 97

www.casadepaja.be

011/78 36 10

www.hoeveroosbeek.be

011/68 68 36

www.tcartuyfel.be

011/69 52 99

www.kasteelvanordingen.be

0475/66 75 65

www.haspenhuisjes.be

Indien u vragen heeft, aarzel niet Toerisme Sint-Truiden te contacteren
Tel: 011/70 18 18, info.toerisme@sint-truiden.be & www.visitsinttruiden.be
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STATUTAIRE NATIONALE ALGEMENE VERGADERING 23.10.2019

VOORLOPIGE DAGORDE
1. Goedkeuring van de notulen van de nationale buitengewone algemene vergadering van 06.05.2019;
2. Vaststelling van de prijs van de ring 2020 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 2020;
4. Sportieve organisatie voor het komende vluchtseizoen;
5. Voorstellen tot uitsluiting;
6. Aanvragen tot opheffing van uitsluiting en aanvragen tot het verlenen van eerherstel.

OPROEP van de KBDB

De KBDB is op zoek naar controleurs om controles uit te voeren in de verenigingen, bij het vervoer van de duiven en op de lossingsplaatsen.
De Heren Wim Logie en Philippe Deneyer nemen deze taak voor hun rekening en gaan op zoek naar geschikte kandidaten.
Ook niet-duivenliefhebbers komen in aanmerking. Zij zullen een opleiding krijgen binnen de KBDB.
Interesse?
Stuur uw kandidatuur
• per e-mail naar nationaal@kbdb.be
• per post naar KBDB, ter attentie van Wim Logie of Philippe Deneyer, Gaasbeeksesteenweg 52-54 - 1500 Halle

Wim Logie

Philippe Deneyer

BONDSBLAD
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PROBLEMATIEK ROND DE LOSSINGSPLAATSEN
Wim Nuël kreeg opdracht van onze nationale voorzitter, Pascal Bodengien, om de toestand op het lossingsterrein in Noyon te bekijken.
Het negatieve verslag van Wim Nuël was klaar en duidelijk. Hier is werk aan de winkel!

CONTROLE OP DE NATIONALE VLUCHTEN
In het grootste geheim organiseerde de KBDB controles in de inkorvingslokalen van nationale vluchten.
Hieronder ziet u Gertjan Van Raemdonck (nationaal penningmeester) in actie tijdens deze controle, samen met Denis Sapin
(voorzitter nationaal sportcomité), Philippe Deneyer (mandataris) en Pascal Bodengien (nationaal voorzitter).
Administratieve controles werden tevens uitgevoerd gedurende het seizoen 2019.

NIEUW SYSTEEM VOOR HET UITVOEREN VAN CONTROLES
NA DE INKORVING
Onze nationale ondervoorzitter, Wim Logie, werkt in stilte aan een revolutionair systeem om controles uit te voeren na de inkorving van de duiven.
Een demonstratie van dit systeem, genaamd ECS (Extreme Control System) zal gegeven worden tijdens de Opendeurdag van
de KBDB op zaterdag 19 oktober aanstaande.
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HOKLIJSTEN EN LIDKAARTEN 2020
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 2020

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 2020 zal hetzelfde nummer behouden voor de
liefhebbers die reeds in 2019 waren aangesloten. Zij zal vanzelfsprekend opgemaakt worden op basis van de hoklijsten
2020 en gedrukt worden volgens de in 2019 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 2019 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 2020 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 2019.
Nadien moeten de verenigingen de binnengebrachte
hoklijsten bij de PE indienen, ten allerlaatste vóór
1 DECEMBER 2019.
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. Gelieve tevens aandacht te besteden aan de
aankruisvakjes. Dit in verband met de wet op de privacy.
LIDKAARTEN 2020
De liefhebbers behouden de geplastificeerde lidkaart die hen
in 2019 werd uitgereikt.
Ze zullen in de schoot van hun vereniging een nieuw kleefetiket 2020 ontvangen.
Dit vervangt het etiket 2019 op de bestaande lidkaart.

KBDB - LIDMAATSCHAP 2020
Ter verduidelijking, vindt u hieronder de mogelijke manieren
van indiening van de hoklijst 2020.
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.

MIRA / PORTUGAL 2019: EUROPEES KAMPIOENSCHAP & EUROPEES KAMPIOENSCHAP VOOR DE JEUGD
De Nationale Voorzitter Pascal Bodengien, vertegenwoordigde de Belgische
ploeg op de Europese Kampioenschappen in Mira.
Felicitaties voor Marieke Mathijs die met haar duif 2112889/2019 de zesde plaats
behaalde op het individueel klassement in het Europees Jeugdkampioenschap.
Doe zo verder Marieke!
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NIEUWE LEDEN 2019:
HARTELIJK WELKOM AAN DEZE NIEUWE LEDEN!
De KBDB maakte de belofte van de vorige bestuursploeg waar! Onze nationale voorzitter ging met de
hulp van Didier Tison en Jonas Laremans onlangs een hoklje leveren bij de 11-jarige Bert Baelen uit
Balegem.
***

Arthur Duchenne uit Nodebais (Beauvechain) is 9 jaar oud en hij
is gepassioneerd door de duivensport. Zijn overgrootvader is nog
steeds actief duivenliefhebber in Lincent en heeft het virus op Artem
hur overgedragen. Hij heeft ook het geluk gehad te mogen profieg
al
B
n
le
Bert Bae
teren van de ervaring van zijn leraar aan de school “Providence Jodoigne” waar sinds 2018 een duivenhok is geïnstalleerd.
Na een aantal jaren aan zijn ouders te hebben gevraagd om duiven te mogen houden, ontving hij uiteindelijk voor zijn negende verjaardag een "echte" duiventil. Dankzij enkele gulle
duivenliefhebbers uit de regio die hem wat jonge duiven schonken, kon hij in augustus 2019 aan de
wedstrijden beginnen. Hij nam met succes deel aan zijn eerste wedstrijden en won reeds verschillende prijzen...

Arthur Duchenn
e

- Nodebais

***
Bij Stefanie Janssens uit Donk, is de duivensport een echt familiegebeuren!
Stefanie speelt sinds kort in tandem met haar vriend Niels Gaethofs. Hun dochtertje Lynna toont ook
reeds veel interesse in de duifjes. Stefanie heeft altijd enorm veel interesse gehad in de duivensport.
Haar vader Mark, haar 2 nonkels en haar tante zijn ook fervente duivenliefhebbers. Op jonge leeftijd
had ze al een apart hokje met een paar duifjes bij haar oma. Nu ze samen met haar vriend een huis
heeft gekocht, kan ze eindelijk op eigen benen beginnen. Met succes, want ze heeft sinds einde mei
reeds 5x de eerste prijs kunnen bemachtigen!

ns - Donk

Stefanie Jansse

***

De 12-jarige Lander Wijnants uit Herselt is het jongste lid van de
vereniging Duivenbond Blauberg. Lander had op zeer jonge leeftijd reeds interesse in de duiven van zijn overgrootvader. Beide opa’s spelen (speelden) eveneens met de duiven
Lander zorgt helemaal zelf voor zijn duiven. Het hok schoonmaken, voederen, kweken, ringen, opleren,… Hij dokterde samen met zijn papa een programma uit om de beste duiven te kennen voor een
wedstrijd. Dit houdt hij natuurlijk geheim! In de vereniging is er een fijne sfeer tussen jong en oud.
Lander wordt er met open armen ontvangen en krijgt van iedereen goede raad. Sind kort doet hij mee
aan wedstrijden en heeft al behoorlijk goede resultaten. Het doel is om een keer als eerste op een
uitslag te staan, maar het allerbelangrijkste blijft natuurlijk de liefde
voor en van de duiven.

Lander Wijnan

ts - Herselt

***
Brecht (14j) en Glenn (11j) Cretskens uit Neeroeteren zijn lid sinds 2018.

Wout Cieters - Pollare

Hun interesse in de duiven is gegroeid door met de grootouders mee te gaan naar het duivenlokaal.
Uiteindelijk kregen ze hun eigen hokje en vele liefhebbers hebben
hen reeds gesteund met goede raad of met het schenken van een
jonge duif.
Zelfs hun moeder, die kampt met een vogelfobie, vindt het ondertussen een interessante bezigheid en waagt zich al eens voorzichtig op het hok.

Brecht en Glenn

Lennert en Ben Ronsijn - Neigem

Cretskens
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PROGRAMMA PROVINCIALE DAG WEST-VLAANDEREN
DOMEIN DE VOSSENBERG - HOOGLEDE
ZONDAG 3 NOVEMBER 2019

10u00 PRIJSUITREIKING

- Ereprijzen Guldensporenvlucht 2019
- Kampioenschappen Jeugdclub 2019

12u30 FEESTBANKET

Gelieve in te schrijven voor het banket
tegen uiterlijk 24 oktober via overschrijving
met vermelding van het aantal personen
op het rekeningnummer
BE37 3631 8453 1628
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

--De prijswinnaars uit de verschillende categorieën van de
Provinciale kampioenschappen 2019 en de Algemeen Kampioen 2019 - Nationale overwinnaars - Nationale Kampioenen- Jeugd kampioenen 2019

Menu
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16u30 VERKOPING VAN DUIVEN

Geschonken door de best spelende liefhebbers uit
West-Vlaanderen

17u30 GASTOPTREDEN VAN LAURA LYNN

NA HET GASTOPTREDEN

Gezellig samenzijn met muziek en mogelijkheid aan de liefhebbers om hun resterende gewonnen prijzen af te halen.
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57e PROVINCIALE KAMPIOENENDAG KBDB ANTWERPEN
Zaterdag 7 december 2019 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

Menu
Champignonroomsoep
***
Schelvishaasje met
graanmosterdhollandaise

• huldiging Antwerpse winnaars nationale asduif
• huldiging Antwerpse winnaars nationale wedstrijd

***
Crepes Suzette geflambeerd
met Grand Marnier

• huldiging Antwerpse winnaars zonale wedstrijd

***
Koffie

• huldiging Antwerpse winnaars provinciale wedstrijd
• 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

P.S.

Voor de laureaten van de provinciale
kampioenschappen wordt er één gratis feestmaal voorzien bij bevestiging van deelname
>>> Tandem = 1 gratis deelname

• huldiging laureaten van het kampioenschap
Beginnelingen
• huldiging asduiven provinciaal
• huldiging van al de laureaten in de reeksen van het
provinciaal kampioenschap
De provinciale dag zal muzikaal omkaderd worden
door Gordon Yvan.

Inschrijving deelname feestmaal 57e Provinciale Kampioenendag Antwerpen op 7 december 2019 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: 23 november 2019
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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74e PROVINCIALE KAMPIOENENDAG KBDB OOST-VLAANDEREN
18 JANUARI 2020
SALONS MANTOVANI - OUDENAARDE

Op de 74e Provinciale Kampioenendag op zaterdag 18 januari 2020 in de Salons Mantovani te Oudenaarde, zal een warm diner
aangeboden worden tegen een zeer democratische prijs van 45,00 € (drank niet inbegrepen)
Opgelet!!!
De gerangschikte in de Provinciale Kampioenschappen kunnen voor slechts 25,00 € deelnemen aan het diner, doch dienen
vooraf in te schrijven! Indien u als gerangschikte een bon hebt geschonken kan u gratis deelnemen aan het diner. Niet vergeten steeds vooraf in te schrijven! Er zal niet langer gewerkt worden met dinerkaarten.
Het diner wordt verzorgd door Salons Mantovani
Inschrijvingen voor dit diner dienen te gebeuren vóór 08/01/2019:
• Via E-mail vanbockstaele.t@kbdb.be
• Door onderstaand inschrijvingsformulier terug te zenden naar KBDB-Provinciale Entiteit Oost-Vlaanderen,
Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle.
Het verschuldigde bedrag dient vóór 10/01/2020 gestort te worden op rekeningnr. BE84 7350 5083 5159
van de KBDB- Kampioenendag - Oost-Vlaanderen.
Ondergetekende,
Naam en voornaam:
Volledig adres:
wenst op 18 januari 2020 deel te nemen aan het diner in de Salons Mantovani te Oudenaarde
met

(aantal) personen

en stort heden op rekeningnr. BE84 7350 5083 5159 van de Kampioenendag Oost-Vlaanderen,
de som van

€

datum 					handtekening,
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MEDEDELINGEN
KBDB VLAAMS-BRABANT: PROVINCIALE KAMPIOENENDAG
KBDB Vlaams-Brabant Provinciale kampioenendag
Zaterdag 14 december 2019 om 18u00
Salons De Waerboom - Groot-Bijgaarden

Meer info aangaande deze kampioenenviering van PE Vlaams-Brabant zal worden doorgegeven via een speciaal hiervoor
opgestelde nieuwsbrief door de PE Vlaams-Brabant!

ERE WIE ERE TOEKOMT…..
Met dit artikel wenst de Nationale Raad van Beheer en Bestuur, in naam van alle Belgische liefhebbers, de heer Ivan Vanvuchelen uit Rummen te bedanken voor de sportiviteit die hij heeft aangetoond.
Ter gelegenheid van de Nationale Vlucht uit Montluçon van 6/7/2019, merkte deze liefhebber de terugkeer op van één van zijn duiven op vrijdag, de dag na de inkorving en
de vooravond van de officiële lossing.
De heer Vanvuchelen, bij iedereen bekend als een heel sympathiek man, aarzelde niet
en gaf deze informatie rechtstreeks door aan de KBDB, die onmiddellijk alle controlemaatregelen nam zodat deze Nationale Vlucht normaal kon verlopen.
Mijnheer Vanvuchelen, beste Ivan, nogmaals van harte bedankt! Wij zijn er trots op u
onder onze leden te mogen rekenen!
De Nationale Raad van Beheer en Bestuur.

REACTIE VAN EEN TEVREDEN LIEFHEBBER:
Op 19 juni was er bij mij een duif binnen gekomen uit Wales, duif uit 2018 met nr. WHU 2018 C03635. Ik heb de duif via de KBDB
aangemeld en zij hebben dan contact opgenomen met de bond uit Wales. Na enkele dagen kreeg ik telefoon uit Wales dat ze
blij waren dat ik hun duif had aangemeld. Uiteraard was het moeilijk om achter hun duif te komen. We hebben dan besloten
om de duif wat te laten herstellen. Op donderdag 4 juli rond 10 u heb ik de duif dan gelost en op zaterdag 6 juli kreeg ik weer
telefoon uit Wales dat de duif vrijdagmiddag was aangekomen. De eigenaar en ook ik waren beiden tevreden van de goede
afloop van deze verdwaalde duif.
Zo zie je maar dat niet iedere verdwaalde duif een verloren duif is.
Bij deze wil ik ook de KBDB bedanken voor hun medewerking bij het aanmelden van deze duif. Eind goed al goed.
Jozef Uyttendaele - Schellebelle

SPORTIEVE GESTE.
Onlangs werd een duif van de heer De Winter Juliaan aangemeld door de heer Maeremans Julien.
De duif in kwestie was in zeer slechte conditie en volledig uitgeput volgens de Heer Maeremans. Ze spreken
af om nog een paar dagen af te wachten vooraleer de duif te komen afhalen.
Twee dagen later overlijdt de duif en stuurt Julien, zonder enige twijfel, de ring en de chipring toe aan
Juliaan, als sportief gebaar.
Nog een voorbeeld van hoe een kleine geste toch een goed gevoel kan geven in een al zo
complexe wereld!
Bedankt Julien voor uw sportiviteit!

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

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

• brand, verstikking ...

• aantoonbare aanval door roofvogels, katten ...

• aantoonbare aanval door roofvogels, katten ...

VERZEKERINGEN@VANSNICK.BE VERZEKERINGEN@VANSNICK.BE

VERZEKERINGEN@VANSNICK.BE

VERZEKERINGSMAKELA
VERZEKERINGSMAKELAARS
K I R S T E N & PA R T N E
K I R S T E N & P A R T NCOURTIERS
E R S EN ASSURAN
COURTIERS EN ASSURANCES
R. DANSAERTLAAN 184 A 1702 GROOT-BIJGAARDEN |   

R. DANSAERTLAAN 184 A 1702 GROOT-BIJGAARDEN |    
FSMA . A | RPR OR ..
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VERZEKERINGSMAKELAARS
K I R S T E N & PA R T N E R S
COURTIERS EN ASSURANCES

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: ..................................................................................

gratis demoversie
essai gratuit

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

JONGE DUIVEN 2020
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 2020 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 2019 een topjaar in diverse landen met afstammingen uit het gouden kweekstation van
Gebr. Simons en Zn.. Maar liefst 339 eerste prijzen werden er gespeeld in diverse landen.Onder andere enkele voornaamste
topprestaties: 55x Teletekst met afstammingen van Gebr. Simons en Zonen.

Grioche Eugene Marbaix 1ste op 2860 duiven Nationaal Marseille 2019. ( Frankrijk)
Van Win Machelen 1ste op 3817 duiven Provinciaal Noyen 2019.
Mathieu Zeevaert S'Gravenvoeren 1ste op 2249 duiven Provinciaal Valence 2019.

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)

''DELANA''
NL11-1039312

''SENNA''
NL11-1038591

B E S T E L B O N

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 2 0

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 2020 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 2020 te ontvangen vanaf:
Januari 2020 (eerste ronde)

Jan Aarden

Februari 2020 (tweede ronde)

Sjef van Wanroy

Maart/April 2020 (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 2020 (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

Bezoek onze Nationale Dagen
GRATIS INKOM!
in Stayen Sint-Truiden op vrijdag 8
en zaterdag 9 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 • Paloma • Fugare 2020 • Derby
Arona • Jeugdclubs • Toulet-Van Bael • Giantel • Vanhee
Products • Vanrobaeys Granen • GPS-auctions • ...
Op vrijdag tussen 14u00 en 16u00 en op
zaterdag tussen 10u00 en 12u00 ontvangt
u onze speciale promoflyer met tal van
voordelen. Kom zeker op tijd!
Vrijdag en Zaterdag dansavond met DJ CARLO
Gratis tombola voor iedere deelnemer die
aanwezig is tijdens de trekking.
Breng uw deelnamebon mee!

Verschillende hotels
bieden een korting op
hun overnachtingen.
Toerisme Sint-Truiden
helpt u graag verder.

Zaterdag van 14u00 tot 17u00 Kinderanimatie met Clown Herbie.

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!!!

