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DAG BESTE LEDEN,
2020 zal en is een jaar om niet snel te vergeten!
Wat ver van ons bed leek ( COVID 19) was plots heel nabij!
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Neen, allemaal thuis en maar zagen tegen elkaar, spreken tegen de
muren en slecht babbelen van andere mensen, enz ..
Nu beseffen velen onder ons hoe goed we het eigenlijk hebben en
wat een luxe we hebben !
Laat ons daar samen in de toekomst wat aan denken en weet dat er
velen zijn die het met veel minder moeten doen, al zijn ze daar soms
wel zelf verantwoordelijk voor!
Weet dat de duif ingezet werd tijdens de Wereldoorlog voor de communicatie met het
front. De duif zorgde mee voor de tijd en de
weelde waarin wij nu leven !!
Geniet maar van elkaar en zorg goed voor
de duifjes !

Antwerpen : 		

Criteria Provinciale Kampioenschappen 2020

Allemaal netjes met de voetjes op de grond, niet naar daar en niet
naar ginder!
Niet naar de zee om er snel een portie mosselen te gaan eten en niet
naar café “Het lieg plafon” om er een STELLA te gaan drinken, en
vooral niet naar de kapper om ons haar te laten verven!

Oplage:
14.300 ex. - Bondsblad
3.300 ex. - Bulletin National
Postabonnement België
€ 10,00
KBC BE79 4338 2420 0133
Vormgeving en druk:
Heremans Printing
Frans Van der Steenstraat 12-14
1750 Lennik
Tel.: (02) 532 59 73
info@heremansprinting.be
heremansprinting.be

Tot de volgende keer !!
Bodengien Pascal,
nationaal voorzitter KBDB.
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IN MEMORIAM ARTHUR KNAEPEN
Arthur Knaepen is geboren
te Sint-Truiden op 25 juli
1935 en is overleden in het
St.Trudoziekenhuis
op dinsdag 14 april 2020.
In naam van de leden van de
Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond betuigen wij
onze innige deelneming.

statutair secretaris van de internationale FCI. In die organisatie
stond hij bekend voor zijn professionalisme en zijn kennis van
de statuten.
De huidige voorzitter Dhr Bardos zond ons volgende woorden:
“Mr Knaepen was an excellent leader of the pigeon sport, not
only in Belgium but on a worldwide level as well”.
Arthur engageerde zich ook sociaal: hij presenteerde zich bij
de verkiezingen van 1970 en werd schepen van onderwijs in
Brustem.

Zijn rijke leven behoort nu tot het verleden, met veel hoogtepunten.

Als reisbegeleider heeft hij vele buitenlandse reizen gemaakt
waar dan weer de leraar in hem wakker werd.

Na een klassieke opleiding tijdens de humaniora werd Arthur
leraar wiskunde aan de Provinciale Normaalschool te Tienen.
Hij wordt beschreven als een “uitstekend leraar”.

Privé was hij een familiemens en uniek voor het gezin, kinderen
en kleinkinderen.

In zijn vrije tijd was hij ten dienste van de jeugd. Maakte vele
buitenlandse reizen met hen.
Hij was ook bezieler van het jeugdtoneel, speelde zelf maar
regisseerde ook.
Zijn hele leven stond ook voor een groot deel in het teken van
de duivensport.
Hij was 15j provinciaal voorzitter van Limburg voor de KBDB.
Nationaal beheerder en penningmeester en tot slot werd hij

Allen die Arthur gekend hebben en dat waren er veel in zijn
stad, provincie, nationaal en internationaal bij de duivenliefhebbers hebben hem gekend als onverwoestbaar.
Een vader die sterft is een museum dat brandt. Een vlam die wij
de rest van ons leven zullen zien.
1 MEI 2020

WONDER
PIGEON
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BESLISSINGEN NATIONALE ALGEMENE VERGADERING
(IN TOEPASSING VAN ART. 35 VAN DE KBDB-STATUTEN)

Naar aanleiding van de zitting van het nationaal sportcomité van 16/06/2020
en rekening houdend met de reglementair voorziene termijnen voor het
oproepen van een nationale algemene vergadering of een buitengewone
nationale algemene vergadering, werden de voorstellen, dewelke tijdens
deze vergadering van het NSC werden geformuleerd, overgemaakt aan de
nationale mandatarissen met verzoek zich, in toepassing van art. 35 van de
KBDB-statuten, schriftelijk uit te spreken.
Volgende beslissingen werden, met meerderheid van stemmen van de nationale mandatarissen, GOEDGEKEURD:
1. Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2020 (zie pagina 5)
2. Afschaffing van de gummiring op de nationale en internationale wedvluchten in 2020
rekening houdend met de covid-19 pandemie (liefhebber beschikt evenwel
over de mogelijkheid om een gummiring te laten aanbrengen bij de inkorving)
- Controle (art. 98 NSR) vervalt in 2020 en controle zal worden uitgevoerd met
het nieuw KBDB-controlesysteem
- Teneinde deze controle mogelijk te maken, dienen de duiven dewelke deelnemen aan de (inter)nationale wedvluchten 2020 en manueel worden
ingekorfd verplichtend voorzien te zijn van een “speciale controlechipring”.
Deze chipring wordt, zoals de elektronisch chipring, gekoppeld aan de
identiteitsring in de inkorvingslokalen. Kostprijs van deze chipring 1,10 EURO
(ten laste van de liefhebber).
- Aanmeldingen (art. 101 NSR) – alle duiven dienen aangemeld te worden
(zowel voor de nationale grote halve-fond, fond als de internationale grote
fond wedvluchten) met de 4 laatste cijfers van de identiteitsring binnen de in
art. 101 voorziene termijnen
Art. 101 NSR
Voor de nationale grote halve-fond en fondwedvluchten en de internationale
grote fondwedvluchten dienen alle geklokte duiven verplichtend te worden
aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een
door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform:
> de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de
15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
> vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie
binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
De meldingen voor de grote halve-fond wedvluchten zullen de laatste 4 cijfers het juiste nummer van de identiteitsring (7 cijfers + 2 cijfers van het
jaartal), het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u, min,
sec), het eventueel vleugelmerk en de naam van de liefhebber vermelden.
Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de
duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut.
Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan,
zal de duif worden gedeklasseerd.
De meldingen voor de nationale fondwedvluchten en de internationale grote fond wedvluchten zullen het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers),
het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u, min, sec),
het eventueel vleugelmerk en de naam van de liefhebber vermelden. Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif
geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut.
Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeklasseerd.
Wanneer de respectievelijke termijnen van 15 minuten (voor de eerste duif
per categorie) of 30 minuten (voor alle andere duiven per categorie) worden
overschreden, zal de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van
deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen),
worden geannuleerd.
De verplichte termijnen voor het aanmelden, zoals vermeld in §1 & § 2 § 1,
§ 2 & § 3 van huidig artikel, vervallen voor de gehandicapte liefhebber die,
een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin deze
laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de
KBDB opgelegde aanmelding niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn
inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd. De aanmelding dient echter wel te geschieden binnen een termijn
van 2 uren vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec).
Al de inkorvingsburelen zullen verplichtend en onmiddellijk de eerste aanmelding via een communicatiemiddel mededelen aan de nationale inrichter. Het
eerste blad van de aanmeldingen (conform aan het model van de inrichter),
zal onmiddellijk per fax of ander digitaal communicatiemiddel worden overgemaakt aan de inrichter.

Deze verplichting geldt niet indien een door de KBDB erkend aanmeldingsplatform wordt gebruikt. De deelnemers zullen de voorschriften die door de
nationale inrichters werden uitgevaardigd, stipt naleven op straf van het verbeurd verklaren van hun inzetten, ten voordele van de wedvlucht. De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de
dag van bestatiging.
3. Wijzigingen aan het NSR (art. 33, 37 § 8 & 103 van het NSR)
art. 33 van het NSR
Al de inleggelden, poelen, specials, enz... zullen aan de rechthebbenden
worden toegekend. Het is de inrichter enkel toegelaten ten eigen bate de
inrichtingskosten te behouden. Alle andere bijkomende onkosten, die aan de
medespelers worden gevraagd, dienen op het programma van de wedvluchten te worden vermeld en geen enkele afhouding zal op de prijzen mogen
worden gedaan, indien dit niet op voorhand kenbaar werd gemaakt op de
uitnodigingen, aanplakbrieven, enz…
De afhoudingen op de prijzen (enkel op de hoofdvlucht) mogen niet hoger
zijn dan 7%. Ongeacht het aantal dagen dat de lossingen worden uitgesteld,
zal die afhouding nooit de 8% mogen overschrijden.
Art. 37 § 8 NSR
….
Het ringen van de duiven gebeurt bij middel van een gummiring en facultatief
met een tweede ring die als controle dient.
Al de duiven die deelnemen aan de nationale en internationale wedvluchten
dienen steeds te worden ingekorfd met een “chip”ring dewelke zal worden
gebruikt om elektronisch te constateren of voor een eventuele controle van
de manueel ingekorfde duiven.
Elektronisch ingekorfde duiven hoeven in principe geen gummiring, behalve
indien anders bepaald door de inrichter.
Voor het elektronisch inkorven van duiven mag enkel gebruik worden
gemaakt van door de KBDB gehomologeerde en goedgekeurde installaties,
toestellen en chipringen.
Voor de elektronische inkorving van duiven dient volgende procedure strikt
nageleefd:
- bij het opstarten van de inmandinstallatie, die slechts voor één enkele
wedvlucht tegelijk mag worden gebruikt, dient nagezien dat de synchronisatie
met de moederklok (radioklok DCF77 of GPS) is verwezenlijkt;
- bij het aansluiten van een klok van een liefhebber, dienen alle gegevens
(identiteit, licentie, datum en tijd) op hun juistheid gecontroleerd;
- bij elektronisch inkorven dienen per categorie alle duiven elektronisch
ingekorfd of geen enkele;
bij elektronisch inkorven mag het ringnummer op het display pas verdwijnen
nadat de juistheid hiervan bevestigd werd;
- elektronische ringen die om welke reden dan ook bij de inkorving dienen
vervangen te worden, worden in de vereniging bewaard tot het einde van
het seizoen;
daarnaast dienen alle ingekorfde chipringen op hun licentie gecontroleerd
te worden en mogen er geen andere (verkeerde of van een andere
liefhebber) worden aangenomen.
art. 103 van het NSR
Voor nationale wedvluchten wordt elke beslissing om een duif of een liefhebber te declasseren genomen door het inkorvingslokaal. Deze laatste dient
binnen de 48 uur de inrichter en de nationale ondervoorzitter, bevoegd voor
de sportieve aangelegenheden, te verwittigen. Bij ontstentenis van actie
door het inkorvingsbureel, voor wat betreft de toepassing van art. 98 & 101
van het NSR, kan de beslissing om een duif of een liefhebber te declasseren
worden genomen door de voorzitter van het NSC (i.p.v. de leden van de
nationale raad van beheer en bestuur). Inkorvingslokalen die de in het NSR
opgelegde regels niet strikt toepassen, kunnen door de nationale raad van
beheer en bestuur, na het hoofdbestuur van het desbetreffende inkorvingslokaal te hebben gehoord, onmiddellijk worden geschrapt als inkorvingslokaal
van (inter)nationale wedvluchten.
4. Criteria van de nationale kampioenschappen 2020 (vanaf pagina 6)
5. Criteria nieuw kampioenschap jeugd – uitslagen nationale vluchten voor
jonge duiven (zie pagina 12-16-17)
6. Dopingreglement 2020 (zie pagina 18-19)
7.“Pre-olympiade België” ( volgens de criteria van toepassing voor 2021)
wegens het verdagen van de Olympiade van 2021 naar 2022 (zie pagina 20)
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KALENDER VAN DE (INTER)NATIONALE WEDVLUCHTEN 2020
Grote halve-fond

Fond

lossing

inkorving

Grote Fond
inkorving

inkorving

27/6/2020 Bourges I (oude + jaarlingen)

do

BU

27/6/2020 Châteauroux I (oude + jaarlingen)

do

KBDB

Limoges I (oude)

woe

EB

do

OVV

Valence (oude)

woe

DH

do

KBDB

Limoges II
(oude + jaarlingen)

woe

EB

11/7/2020 Argenton I (oude + jaarlingen)

5

17/7/2020

Pau (oude)

ma

CJ

24/7/2020

Agen (oude + jaarlingen)

ma

Télévie

25/7/2020

Marseille (oude)

di

CJ

Barcelone (oude)

zo

CC

St Vincent (oude)

ma

EB

Perpignan (oude)

ma

EB

Narbonne (oude + jaarlingen)

ma

Indép.

18/7/2020 Issoudun (oude + jaarlingen)

25/7/2020 La Souterraine I (oude + jaarlingen)

do

AWC

Montélimar
(oude + jaarlingen)

woe

DH

31/7/2020
1/8/2020 Gueret (oude + jaarlingen)

do

KBDB

Souillac (oude + jaarlingen)

woe

EB

8/8/2020 Bourges II (oude + jaarlingen + jonge) do

KBDB

Aurillac
(oude + jaarlingen)

woe

CC

7/8/2020

14/8/2020
15/8/2020 Châteauroux II
(oude + jaarlingen + jonge)

do

KBDB

22/8/2020
29/8/2020 Argenton II (oude/jaarlingen + jonge)

do

OVV

5/9/2020 La Souterraine II
(oude/jaarlingen + jonge)

do

KBDB

12/9/2020 Châteauroux III
(oude/jaarlingen + jonge)

do

KBDB

Brive
(oude + jaarlingen)

woe

EB

Tulle
(oude + jaarlingen)

woe

Télévie

CATEGORIEEN
Oude + Jaarlingen = 2 aparte wedstrijden nl. 1 voor oude duiven en 1 voor jaarlingen | Oude/Jaarlingen = 1 wedvlucht voor oude duiven EN jaarlingen samen

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

AVIOL
BESCHIKBAAR
IN ALLE APOTHEKEN VAN BELGIE !
Uitstekend traditioneel versterkend middel dat de gezondheid
en de goede vorm van uw duiven elke dag onderhoudt en
verzekert. Een product dat sedert meer dan 40 jaar succesvol
door alle grote kampioenen wordt gebruikt!
Wordt uitsluitend in apotheken verkocht.
Alle bijkomende inlichtingen zullen U worden toegestuurd
op aanvraag bij de
Laboratoria Domicent - Chaussée de Maubeuge 424 boîte 4 – 7022 HYON
E-mail : LABORATOIRES.DOMICENT@gmail.com
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CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020

I. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN
● Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP
- enkel de geklasseerden in de definitieve uitslag van de nationale
kampioenschappen 2020 zullen in aanmerking worden genomen
- dit kampioenschap wordt berekend door de KBDB zodat geen
deelnemingsformulieren dienen ingediend te worden
- zo veel mogelijk vermeldingen in de nationale kampioenschappen
2020
met keuze uit volgende disciplines:
1. SNELHEID
- Oude & jaarlingen
- Jonge duiven
2. KLEINE HALVE-FOND
- Oude & jaarlingen
- Jonge duiven
3. GROTE HALVE-FOND
- Oude & jaarlingen
- Jonge duiven
4. FOND
- Oude
- Jaarlingen
5. GROTE FOND
- Oude
- Jaarlingen
- Slechts 1 vermelding (de beste vermelding) per discipline zal in
aanmerking worden genomen.
- Bij gelijkheid van vermeldingen zullen de klassementsplaatsen in
de verschillende disciplines bij elkaar worden opgeteld. Het
laagste totaal zal dan als eerste worden geklasseerd. Bij gelijkheid van totaal zal de coëfficiënt bepalend zijn.
Er zullen 15 laureaten worden geklasseerd.
● Het nationaal kampioenschap GROTE FOND OUDE (drager van
ring 2018 of ouder) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op
3 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :
PAU van 17/7, AGEN (oude) van 24/7, MARSEILLE van 25/7,
ST.VINCENT van 31/7, BARCELONA van 31/7, PERPIGNAN van
07/8 en NARBONNE (oude) van 14/8/2020.
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
● Het nationaal kampioenschap GROTE FOND JAARLINGEN
(drager van ring 2019) zal worden betwist met de eerste twee
afgegeven jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen),
op de 2 volgende nationale wedvluchten :
AGEN (jaarlingen) van 24/7 en NARBONNE (jaarlingen) van 14/8.
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.
Enkel NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
● Het nationaal kampioenschap FOND JAARLINGEN (drager
van ring 2019) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven
jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 3 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :
LIMOGES (jaarlingen) van 18/7, MONTELIMAR (jaarlingen) van 25/7,
SOUILLAC (jaarlingen) van 01/8, AURILLAC (jaarlingen) van 08/8,
BRIVE (jaarlingen) 15/8 en TULLE (jaarlingen) van 22/8/2020.
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen

van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de
PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)
● Het nationaal kampioenschap RHONEVALLEI OUDE DUIVEN
(drager van ring 2018 of ouder) zal worden betwist met de eerste
twee afgegeven oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige
prijzen) op 2 van de volgende nationale wedvluchten:
VALENCE van 11/7, MARSEILLE van 25/7 en MONTELIMAR (oude)
van 25/7/2020.
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.
Zullen in aanmerking worden genomen:
- voor Valence van 11/7 & Montélimar (oude) van 25/7/2020
• ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen
van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)
• per wedstrijd 1 uitslag – NATIONAAL, ZONAAL of uitslag PE
(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)
- Voor Marseille van 25/7/2020 enkel de NATIONALE uitslag
● Het nationaal FONDkampioenschap OUDE (drager van ring
2018 of ouder) zal worden betwist met de eerste twee afgegeven
oude duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4
wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :
LIMOGES van 04/7, VALENCE van 11/7, LIMOGES (oude) van 18/7,
MONTELIMAR (oude) van 25/7, SOUILLAC (oude) van 01/8, AURILLAC (oude) van 08/8, BRIVE (oude) van 15/8 en TULLE (oude) van
22/8/2020.
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE
(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)
● Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND OUDE &
JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste twee afgegeven
oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige
prijzen). Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen
op 4 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES van 27/6, CHATEAUROUX van 04/7, ARGENTON van
11/7, ISSOUDUN van 18/7, LA SOUTERRAINE van 25/7, GUERET
van 01/8/2020, BOURGES (oude of jaarlingen) van 08/08 en
Châteauroux (oude of jaarlingen) van 15/08/2020.
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE
(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)
● Het nationaal kampioenschap GROTE HALVE-FOND JONGE
DUIVEN (drager ring 2020) zal worden betwist met de eerste twee
afgegeven jonge duiven (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 3 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jonge) van 08/8, CHATEAUROUX (jonge) van 15/8, ARGENTON (jonge) van 29/8, LA SOUTERRAINE (jonge) van 05/9 en
CHATEAUROUX (jonge) van 12/9/2020.
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Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de PE
(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)
● Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND OUDE &
JAARLINGEN zal worden betwist met de eerste twee afgegeven
oude duiven of jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige
prijzen), met keuze uit de hierna in tabel I opgenomen vluchten.
Dit kampioenschap geldt voor oude duiven en jaarlingen, over 4
wedvluchten met een totale afstand van minimum 1.000 km (afstand hok liefhebber) gedurende de periode van 20 juni 2020
tot en met het weekend van 15/16 augustus 2020. Er zal slechts
één enkele uitslag per weekend in aanmerking worden genomen
met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per
wedstrijd.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● Het nationaal kampioenschap KLEINE HALVE-FOND JONGE
DUIVEN (drager van ring 2020) zal worden betwist met de eerste
twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 4 juli 2020 tot en met
het weekend van 29/30 augustus, klassement per 5-tal (volledige
prijzen), op 4 wedvluchten te kiezen uit de hierna in tabel I opgenomen vluchten met een totale afstand van minimum 750 km (afstand hok liefhebber). Er zal slechts één enkele uitslag per weekend met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers
per wedstrijd, in aanmerking worden genomen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1ste en
2de afgegeven JONGE duiven enkel in aanmerking worden genomen indien deze als 1ste en 2de werden ingetekend.
TABEL I – KLEINE HALVE-FOND
VLAAMS-BRABANT

Sermaises et les concours « Petit Club »
(Fay-aux-Loges, Gien, Lorris, Orléans-Saran),
Melun-Andrezel

WEST-VLAANDEREN

Fontenay, Blois, Tours

OOST-VLAANDEREN

Fontenay, Orléans-Saran, Vierzon, Blois,
Sermaises

LIMBURG

Fay-aux-Loges, Gien, Melun-Andrezel,
Sens, Sermaises, Sézanne, Sourdun en de
wedvluchten voorzien voor Vlaams-Brabant

ANTWERPEN

Auxerre, Fay-aux-Loges, Melun-Andrezel,
Pont-Ste-Maxence, Sermaises, Toury,

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

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

NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/
SPE waarin zijn hok is gelegen.
Behalve ingeval van akkoord tussen de betrokken PE’s/SPE’s,
zullen de liefhebbers, waarvan het duivenhok zich bevindt in een
deelgemeente dewelke sportief tot een andere PE/SPE behoort,
vluchten kunnen gebruiken van de PE/SPE waartoe deze deelgemeente sportief behoort.
● Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap OUDE & JAARLINGEN
zal worden betwist met de eerste twee afgegeven oude duiven of
jaarlingen (1+2), klassement per 5-tal (volledige prijzen), met keuze
uit de hierna in tabel II opgenomen vluchten.
Dit kampioenschap zal worden betwist met oude duiven en jaarlingen op 5 wedvluchten met een totale afstand van minimum 350
km (afstand hok liefhebber) gedurende de periode van 13 juni
2020 tot en met het weekend van 15/16 augustus 2020. Enkel de
weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd,
zal in aanmerking worden genomen.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● Het nationaal SNELHEIDSkampioenschap voor JONGE DUIVEN (drager van ring 2020) zal worden betwist met de eerste
twee afgegeven jonge duiven (1+2), vanaf 20 juni 2020 tot en met
het weekend van 29/30 augustus 2020, klassement per 5-tal (volledige prijzen), op 4 wedvluchten met een totale afstand van minimum 300 km (afstand hok liefhebber), met keuze uit de hierna in
tabel II opgenomen vluchten.
Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend,
met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per
wedstrijd, zal in aanmerking worden genomen.
Bij uitslagen van samengevoegde wedstrijden kunnen de 1ste
en 2de afgegeven JONGE duiven enkel in aanmerking worden
genomen indien deze als 1ste en 2de werden ingetekend.
TABEL II – SNELHEID
VLAAMS-BRABANT

Laon (Besny), Momignies, Noyon (Morlincourt), Quiévrain, Soissons(Margival) en de
wedvluchten voorzien voor Waals-Brabant
(Nanteuil)

WEST-VLAANDEREN

Arras, Clermont, Pontoise

OOST-VLAANDEREN

Arras, Clermont, Ecouen, Niergnies, Noyon
(Morlincourt), Pontoise, Pont-Ste-Maxence,
Quiévrain

LIMBURG

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

ANTWERPEN

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

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Ecouen, Laon (Besny), Melun-Andrezel,
Momignies, Niergnies, Noyon-Morlincourt,
Nanteuil, Pont Ste Maxence, Soissons-Margival, St Soupplets
LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Sector I LUIK
Cul des Sarts, Dizy-le-Gros, Rethel,
Trélou s/Marne
Sector II NAMEN
Dizy-le-Gros, Momignies, Reims, Sézanne,
Trélou s/Marne, Vouziers, Soissons-Margival,
Cul-des-Sarts
Sector III LUXEMBURG
Arcis-sur-Aube, Châlon en Champagne,
St Dizier, Troyes
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NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/
SPE waarin zijn hok is gelegen.
Behalve ingeval van akkoord tussen de betrokken PE’s/SPE’s,
zullen de liefhebbers, waarvan het duivenhok zich bevindt in
een deelgemeente dewelke sportief tot een andere PE/SPE
behoort, vluchten kunnen gebruiken van de PE/SPE waartoe deze
deelgemeente sportief behoort.
						
● Het nationaal kampioenschap voor de JEUGD : uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar (referentiedatum
01/04/2020) die kunnen bewijzen dat ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen bestaand
hok betreft dat door hen werd overgenomen.
Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 4 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber, met een totale afstand van minimum 400 km
(afstand hok liefhebber), op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 13 juni 2020 tot en met het weekend van 29/30 augustus
2020.
Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele uitslag per
weekend, met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking worden genomen.

In elk van deze kampioenschappen zullen 30 laureaten
worden geklasseerd behalve voor het nationaal kampioenschap Rhônevallei oude duiven alwaar 15 laureaten
worden geklasseerd.
II. KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF
Het nationaal kampioenschap AS-DUIF zal, rekening houdend
met het ringnummer, worden betwist in 15 categorieën :
● in SNELHEID OUDE (drager van ring 2018 of ouder), de 5 beste
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen),
met een totale afstand van minimum 350 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten, met keuze uit de
hierna in tabel II opgenomen vluchten met een minimum deelname
van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd. Enkel de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend zal in aanmerking
worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist
met oude duiven, gedurende de periode van 13 juni 2020 tot en
met het weekend van 15/16 augustus 2020.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● in SNELHEID JAARLINGEN (drager van ring 2019), de 5 beste
uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen),
met een totale afstand van minimum 350 km (afstand hok liefhebber) afgelegd voor de 5 gekozen wedvluchten, met keuze uit
de hierna in tabel II opgenomen vluchten, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd. Enkel de
weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend zal in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden
betwist met jaarlingen, gedurende de periode van 13 juni 2020 tot
en met het weekend van 15/16 augustus 2020.
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● in SNELHEID JONGE DUIVEN (drager van ring 2020), de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 300 km (afstand hok
liefhebber) afgelegd voor de 4 gekozen wedvluchten, met keuze
uit de hierna in tabel II opgenomen vluchten met een minimum
deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd. Enkel
de weekendvluchten en slechts één uitslag per weekend zal in
aanmerking worden genomen.
Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge duiven ge-

durende de periode van 20 juni 2020 tot en met het weekend van
29/30 augustus 2020.
TABEL II – SNELHEID
VLAAMS-BRABANT

Laon (Besny), Momignies, Noyon (Morlincourt), Quiévrain, Soissons(Margival) en de
wedvluchten voorzien voor Waals-Brabant
(Nanteuil)

WEST-VLAANDEREN

Arras, Clermont, Pontoise

OOST-VLAANDEREN

Arras, Clermont, Ecouen, Niergnies, Noyon
(Morlincourt), Pontoise, Pont-Ste-Maxence,
Quiévrain

LIMBURG

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

ANTWERPEN

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

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT Ecouen, Laon (Besny), Melun-Andrezel,
Momignies, Niergnies, Noyon-Morlincourt,
Nanteuil, Pont Ste Maxence, Soissons-Margival, St Soupplets
LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Sector I LUIK
Cul des Sarts, Dizy-le-Gros, Rethel,
Trélou s/Marne
Sector II NAMEN
Dizy-le-Gros, Momignies, Reims, Sézanne,
Trélou s/Marne, Vouziers, Soissons-Margival,
Culs-Des-Sarts
Sector III LUXEMBURG
Arcis-sur-Aube, Châlon en Champagne,
St Dizier, Troyes

NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/
SPE waarin zijn hok is gelegen.
Behalve ingeval van akkoord tussen de betrokken PE’s/SPE’s,
zullen de liefhebbers, waarvan het duivenhok zich bevindt in een
deelgemeente dewelke sportief tot een andere PE/SPE behoort,
vluchten kunnen gebruiken van de PE/SPE waartoe deze deelgemeente sportief behoort.
● in KLEINE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2018 of ouder),
de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 1.000 km (afstand
hok liefhebber) afgelegd voor de 4 gekozen wedvluchten, met
keuze uit de hierna in tabel I opgenomen vluchten, met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd.
Er zal slechts één uitslag per weekend in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude
duiven, gedurende de periode van 20 juni 2020 tot en met het
weekend van 15/16 augustus 2020.
Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de oude duiven
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● in KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2019),
de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 1.000 km (afstand
hok liefhebber) afgelegd voor de 4 gekozen wedvluchten, met
keuze uit de hierna in tabel I opgenomen vluchten, met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd.
Er zal slechts één uitslag per weekend in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jaarlingen, gedurende de periode van 20 juni 2020 tot en met het weekend van 15/16 augustus 2020.
Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
- van de jaarlingen
- samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
● in KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring 2020)
de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), met een totale afstand van minimum 750 km (afstand
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hok liefhebber) afgelegd voor de 4 gekozen wedvluchten, met
keuze uit de hierna in tabel I opgenomen vluchten met een minimum deelname van 150 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd.
Er zal slechts één uitslag per weekend in aanmerking worden genomen. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met jonge
duiven gedurende de periode van 4 juli 2020 tot en met het weekend van 29/30 augustus 2020.

BOURGES (jaarlingen) van 27/6, CHATEAUROUX (jaarlingen) van
04/7, ARGENTON (jaarlingen) van 11/7, ISSOUDUN (jaarlingen) van
18/7, LA SOUTERRAINE (jaarlingen) van 25/7, GUERET (jaarlingen)
van 01/8, BOURGES (jaarlingen) van 08/8 en Châteauroux (jaarlingen) van 15/08/2020.

TABEL I – KLEINE HALVE-FOND

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).

VLAAMS-BRABANT

Sermaises et les concours « Petit Club »
(Fay-aux-Loges, Gien, Lorris, Orléans-Saran,
Melun-Andrezel

WEST-VLAANDEREN

Fontenay, Blois, Tours

OOST-VLAANDEREN

Fontenay, Orléans-Saran, Vierzon, Blois,
Sermaises

LIMBURG

Fay-aux-Loges, Gien, Melun-Andrezel,
Sens, Sermaises, Sézanne, Sourdun en de
wedvluchten voorzien voor Vlaams-Brabant

ANTWERPEN

Auxerre, Fay-aux-Loges, Melun-Andrezel,
Pont-Ste-Maxence, Sermaises, Toury,

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

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

NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/
SPE waarin zijn hok is gelegen.
Behalve ingeval van akkoord tussen de betrokken PE’s/SPE’s,
zullen de liefhebbers, waarvan het duivenhok zich bevindt in een
deelgemeente dewelke sportief tot een andere PE/SPE behoort,
vluchten kunnen gebruiken van de PE/SPE waartoe deze deelgemeente sportief behoort.

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag – ofwel NATIONAAL, ZONAAL of uitslag
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)
● in GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN (drager van ring
2020), de 3 beste NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE
(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op 3 wedvluchten uit
de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (jonge) van 08/8, CHATEAUROUX (jonge) van 15/8,
ARGENTON (jonge) van 29/8, LA SOUTERRAINE (jonge) van 05/9
en CHATEAUROUX (jonge) van 12/9/2020.
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag – ofwel NATIONAAL, ZONAAL of uitslag
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)
● in FOND OUDE (drager van ring 2018 of ouder), de 3 beste
NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse
PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement
per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
LIMOGES van 04/7, VALENCE van 11/7, LIMOGES (oude) van
18/7, MONTELIMAR (oude) van 25/7, SOUILLAC (oude) van 01/8,
AURILLAC (oude) van 08/8, BRIVE (oude) van 15/8 en TULLE
(oude) van 22/8/2020.

● in GROTE HALVE-FOND OUDE (drager van ring 2018 of ouder),
de 4 beste NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE (voor de
5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif,
klassement per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :
BOURGES (oude) van 27/6, CHATEAUROUX (oude) van 04/7,
ARGENTON (oude) van 11/7, ISSOUDUN (oude) van 18/7,
LA SOUTERRAINE (oude) van 25/7, GUERET (oude) van 01/8,
BOURGES (oude) van 08/8 en Châteauroux (oude) van 15/08/2020.

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.

● RHONEVALLEI OUDE (drager van ring 2018 of ouder), de 2
beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige
prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
VALENCE van 11/7, MARSEILLE van 25/7 en MONTELIMAR (oude)
van 25/7/2020.

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag - NATIONAAL, ZONAAL of uitslag van de
PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)
● in GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN (drager van ring 2019),
de 4 beste NATIONALE, ZONALE of uitslagen van de PE (voor de
5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif,
klassement per 10 (volledige prijzen), op 4 wedvluchten uit de volgende nationale wedvluchten :

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per wedstrijd 1 uitslag – ofwel NATIONAAL, ZONAAL of uitslag
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen:
✓ voor MARSEILLE van 25/7/2020: enkel de nationale uitslag
komt in aanmerking
✓ voor VALENCE van 11/7 en MONTELIMAR (oude) van 25/7:
ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen van
de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).
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→ per wedstrijd 1 uitslag – ofwel NATIONAAL, ZONAAL of uitslag
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)
● in GROTE FOND & FOND JAARLINGEN (drager van ring 2019),
de 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
LIMOGES (jaarlingen) van 18/7, AGEN (jaarlingen) van 24/7,
MONTELIMAR (jaarlingen) van 25/7, SOUILLAC (jaarlingen)
van 01/8, AURILLAC (jaarlingen) van 08/8, NARBONNE (jaarlingen) van 14/8, BRIVE (jaarlingen) 15/8 en TULLE (jaarlingen) van
22/8/2020.
Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.
Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen
van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE ofwel de uitslagen
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s).
Zullen in aanmerking worden genomen:
- per weekend 1 wedstrijd
- per wedstrijd 1 uitslag – ofwel NATIONAAL, ZONAAL of uitslag
van de PE(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)

✓ voor de grote halve-fond:
■ ofwel de nationale, ofwel de zonale ofwel de uitslagen
		 van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE
(voor de 2 Waalse SPE’s)
■ per wedstrijd 1 uitslag, ofwel de nationale, ofwel de
		 zonale ofwel de uitslagen PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/
SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)
● ALL ROUND JONGE DUIVEN zal worden betwist met dezelfde
duif op 5 wedvluchten, klassement per 10 (volledige prijzen),
JONGE DUIVEN hetzij
2 nationale wedvluchten GROTE HALVE FOND
(keuze uit de 5 wedstrijden voor JONGE DUIVEN)
Zullen in aanmerking worden genomen:
■ ofwel de nationale, ofwel de zonale ofwel de uitslagen PE
(voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)
■ per wedstrijd 1 uitslag, ofwel de nationale, ofwel de
zonale ofwel de uitslagen PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/
SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)

Voor de GROTE FONDwedvluchten, AGEN (jaarlingen) van 24/7
en NARBONNE (jaarlingen) van 14/8, komen enkel NATIONALE
uitslagen in aanmerking.

2 wedvluchten KLEINE HALVE-FOND
Criteria, begin- en einddatum: zie respectievelijke
kampioenschappen

● in GROTE FOND OUDE (drager van ring 2018 of ouder), de 2
beste NATIONALE uitslagen, met dezelfde duif, klassement per 10
(volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:
PAU van 17/7, AGEN (oude) van 24/7, MARSEILLE van 25/7,
ST.VINCENT van 31/7, BARCELONA van 31/7, PERPIGNAN van
07/8 en NARBONNE (oude) van 14/8/2020.

1 wedvlucht GROTE SNELHEID of KLEINE SNELHEID
Criteria, begin- en einddatum: zie respectievelijke
kampioenschappen

Dit kampioenschap wordt automatisch door de KBDB berekend.
Enkel de NATIONALE uitslagen komen in aanmerking.
● ALL ROUND OUDE DUIVEN & JAARLINGEN zal worden betwist
met dezelfde duif op 4 wedvluchten, klassement per 10 (volledige
prijzen), OUDE of JAARLINGEN hetzij
1 of 2 nationale wedvluchten GROTE FOND of FOND
(keuze uit de 7 internationale wedstrijden voor OUDE DUIVEN,
de 2 internationale wedstrijden
voor JAARLINGEN, de 8 nationale FOND wedstrijden voor OUDE
DUIVEN of de 6 nationale FOND wedstrijden voor JAARLINGEN)
		
1 of 2 nationale wedvluchten GROTE HALVE-FOND
(keuze uit de 8 wedstrijden voor OUDE DUIVEN of de 8 wedstrijden voor JAARLINGEN gedurende de periode vanaf Bourges I
van 27/06/2020 tot en met Châteauroux van 15/08/2020)
1 wedvlucht SNELHEID of KLEINE HALVE-FOND
Criteria, begin- en einddatum: zie respectievelijke kampioenschappen
Zullen in aanmerking worden genomen:
✓ voor de grote fond of fond:
■ grote fond: enkel de nationale uitslagen
■ fond: ofwel de nationale, ofwel de zonale ofwel de
uitslagen PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/SPE
(voor de 2 Waalse SPE’s)
■ per weekend 1 uitslag
■ per wedstrijd 1 uitslag, ofwel de nationale, ofwel de
zonale ofwel de uitslagen PE (voor de 5 Vlaamse PE’s)/
SPE (voor de 2 Waalse SPE’s)

30 duiven zullen worden geklasseerd in elk van deze categorieën met uitzondering voor het as-duif kampioenschap
Rhônevallei oude alwaar 15 laureaten zullen worden geklasseerd.
III. SPECIALE BESCHIKKING betreffende de verschillende
kampioenschappen.
Voor de nationale kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND,
SNELHEID, JEUGD, AS-DUIF SNELHEID, AS-DUIF KLEINE
HALVE-FOND, AS DUIF ALL ROUND OUDE DUIVEN en JAARLINGEN (voor de wedvluchten SNELHEID & KLEINE HALVE-FOND)
en AS-DUIF ALL ROUND JONGE DUIVEN (voor de wedvluchten
SNELHEID & KLEINE HALVE-FOND), dienen de vermelde prijzen te
worden gestaafd door de voorzitter, secretaris of penningmeester
van de betrokken duivenliefhebbersverenigingen.
Voor het kampioenschap snelheid en kleine halve fond moeten
de ingediende uitslagen allen uit hetzelfde lokaal/verbond zijn,
met uitzondering voor de liefhebbers die niet over de mogelijkheid beschikken om de kleine en de grote snelheid in hetzelfde
lokaal in te korven. Dergelijke liefhebbers kunnen kiezen uit de
resultaten van 1 lokaal/verbond voor de kleine snelheid en van 1
lokaal/verbond voor de grote snelheid. Deze uitzondering is ook
van toepassing op de kleine halve-fond.
De liefhebber is verplicht de uitslag van één enkel verbond te
nemen met inbegrip van de dubbelingen waaraan de vereniging,
waarin hij inkorft, in de schoot van dit zelfde verbond, deelneemt.
Voor alle kampioenschappen 2020 waarvoor snelheids- en kleine
halve-fondwedvluchten in aanmerking worden genomen, zullen
de regels gesteld voor deze categorie (snelheid en kleine halvefond) van toepassing zijn.
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IV. ALGEMENE BEPALINGEN
• Voor de nationale wedvluchten in deze kampioenschappen komen de NATIONALE, de ZONALE of de uitslagen van de PE (voor
de 5 Vlaamse PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) in aanmerking
met uitzondering evenwel van het kampioenschap GROTE FOND
alwaar enkel NATIONALE uitslagen in aanmerking komen.
• De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen WORDEN NIET in aanmerking genomen voor de nationale kampioenschappen georganiseerd in de schoot van de KBDB.
• Enkel de liefhebbers die een hoklijst 2020 hebben ingediend,
die de reglementen van de KBDB onderschreven hebben en die
onder de toepassing vallen van het dopingreglement van de KBDB
kunnen deelnemen aan de nationale kampioenschappen.
• De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de
informatie vermeld op zijn deelnemingsformulier. Verkeerde vermeldingen op zijn deelnemingsformulier kunnen
> na 28/08/2020 – 12u00 niet meer worden rechtgezet
voor de kampioenschappen
✓ kleine halve-fond oude duiven & jaarlingen
✓ snelheid oude & jaarlingen
✓ as-duif snelheid oude
✓ as-duif snelheid jaarlingen
✓ as-duif kleine halve-fond oude
✓ as-duif kleine halve-fond jaarlingen
> na 11/09/2020 – 12u00 niet meer worden rechtgezet voor
alle andere kampioenschappen
• Alleen GOEDGEKEURDE wedvluchten komen in aanmerking .

As-duiven
Snelheid oude
Snelheid jaarlingen
Snelheid jonge
Kleine halve-fond oude
Kleine halve-fond jaarlingen
Kleine halve-fond jonge
Grote halve-fond oude
Grote halve-fond jaarlingen
Grote halve-fond jonge
Fond oude
Rhônevallei
Grote fond oude
Grote fond en fond jaarlingen
All Round oude duiven & jaarlingen
All Round jonge duiven

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

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

V. REGLEMENTERING
1. Rappel van
a) artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.
De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat
artikel 89 van het nationaal sportreglement van toepassing is en
dat de termijn, zoals vermeld op de betrokken uitslag, verplichtend dient gerespecteerd te worden om een eventueel verkeerd
gedrukt ringnummer op de uitslag te laten wijzigen.
b) Artikel 91 laatste § van het Nationaal Sportreglement
Enkel uitslagen van wedstrijden of dubbelingen waarop inleg voorkomt, die door minimum één liefhebber werd gezet, kunnen dienen
tot staving van ingediende palmaressen voor kampioenschappen.

• Enkel de formulieren, gepubliceerd op de KBDB-website of verschenen in het Bondsblad, evenals kopieën of een identieke layout ervan, worden als geldig aanvaard voor de inzending van de
nationale kampioenschappen. De liefhebber is verplicht om zijn
behaalde plaatsen in de uitslag op te geven.

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

• De wedvluchten vermeld in de verschillende categorieën kunnen, in geval van overmacht, worden gewijzigd door de nationale
raad van beheer en bestuur.

VI. INDIENING

• VOLLEDIGE palmaressen alsook palmaressen met een minimum
aan behaalde prijzen, overeenkomstig onderstaand schema, komen
in aanmerking.
Maximum aantal Minimum
te behalen
aantal prijzen
prijzen
1ste en 2de getekende
Grote fond oude
Grote fond jaarlingen
Fond jaarlingen
Rhônevallei
Fond oude

6
4
6
4
8

4
3
4
3
6

Grote halve-fond oude en jaarlingen
Grote Halve-Fond jonge duiven
Kleine halve-fond oude en jaarlingen
Kleine halve fond jonge
Snelheid oude en jaarlingen
Snelheid jonge duiven
Jeugd

8
6
8
8
10
8
4

6
4
6
6
7
6
3

3.Het Nationaal Sportreglement is integraal van toepassing.

Waar?
Uitsluitend de formulieren en de uitslagen (voor de kampioenschappen waarvoor uitslagen dienen meegestuurd te worden)
ingediend op de zetel van de KBDB te Halle zullen worden aanvaard.
Wijze van indiening:
per post, per fax, per e-mail, afgifte op de KBDB-zetel te Halle
Uiterste datum van indiening voor de kampioenschappen:
✓ kleine halve-fond oude duiven & jaarlingen
✓ snelheid oude & jaarlingen
✓ as-duif snelheid oude
✓ as-duif snelheid jaarlingen
✓ as-duif kleine halve-fond oude
✓ as-duif kleine halve-fond jaarlingen
- Per post: 28 AUGUSTUS 2020 – postdatum telt
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
28 AUGUSTUS 2020 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.
✓ Voor alle andere kampioenschappen:
- Per post: 11 SEPTEMBER 2020 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
11 SEPTEMBER 2020 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.
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CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020

Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch
verbeteringen meer aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag,
verkeerde vlucht, enz….. werden opgegeven).
> Voor de kampioenschappen (1 + 2) GROTE FOND, FOND, GROTE HALVE-FOND en RHONEVALLEI EVENALS voor de as-duifkampioenschappen (categorieën GROTE FOND, FOND, GROTE
HALVE-FOND, RHONEVALLEI) dienen GEEN DEELNEMINGSFORMULIEREN te worden toegestuurd. Deze kampioenschappen
worden AUTOMATISCH berekend.
> Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID,
JEUGD & AS-DUIVEN (kleine halve-fond & snelheid) dient het
DEELNEMINGSFORMULIER EN de VOLLEDIGE UITSLAGEN (conform art. 91 laatste § van het NSR) te worden gestuurd naar de
Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500
HALLE.
> Voor het KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND OUDE DUIVEN & JAARLINGEN en AS-DUIF ALL ROUND JONGE DUIVEN
dienen ALLE gekozen wedstrijden op het inschrijvingsformulier te worden vermeld (ook voor de gekozen wedstrijden Grote
Fond, Fond en Grote Halve-Fond). Voor deze kampioenschappen
dienen enkel de UITSLAGEN ter staving worden meegestuurd
voor de gekozen wedstrijden in de categorieën Kleine HalveFond en Snelheid.
VII.
VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN
De voorlopige rangschikkingen (met het overzicht van alle behaalde prijzen per kampioenschap en per geklasseerde) zullen
verschijnen op de KBDB-website www.kbdb.be, eind september/
begin oktober 2020.
Maximum het dubbel van de effectief geklasseerde liefhebbers/
duiven per kampioenschap zullen worden gepubliceerd (bvb. 30
laureaten in de voorlopige uitslag – 60 laureaten zullen worden
vermeld in de voorlopige rangschikking)
VIII. OPSTUREN VAN DE UITSLAGEN TER STAVING
> NATIONALE, ZONALE en uitslagen van de PE (voor de 5 Vlaamse
PE’s)/SPE (voor de 2 Waalse SPE’s) hoeven niet toegestuurd te
worden.
> Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID,
JEUGD & AS-DUIVEN (kleine halve-fond en snelheid) dienen de

uitslagen samen met het deelnemingsformulier te worden toegestuurd.
> Voor het kampioenschap AS-DUIF ALL ROUND OUDE DUIVEN
& JAARLINGEN en AS-DUIF ALL ROUND JONGE DUIVEN dienen
enkel de UITSLAGEN ter staving worden meegestuurd voor de
gekozen wedstrijden in de categorieën KLEINE HALVE-FOND EN
SNELHEID.
IX.
BETWISTINGEN
Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende
de voorlopige rangschikkingen moeten verplicht toekomen ten
Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500
HALLE binnen een termijn van 8 werkdagen na de publicatie op
de KBDB-website.
Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax,
e-mail, enz…..
Alle documenten die op de KBDB (Halle) toekomen na deze termijn zullen niet in aanmerking worden genomen.
In geval van niet-klassering kan de betrokken liefhebber aan
de nationale raad van beheer en bestuur, binnen 8 dagen na de
publicatie van de voorlopige resultaten, informatie, uitleg, stavingstukken, enz. verstrekken dewelke een administratieve fout
rechtvaardigt die hij van zijn kant heeft gepleegd. Deze procedure is niet van toepassing op te late inzendingen, wijzigingen van
wedvluchten,…
X. GESCHILLEN
Alle gevallen die niet voorzien worden in dit reglement en interpretatieproblemen vallen onder de uitsluitende en soevereine
bevoegdheid van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR.
XI. BEREKENING
Het berekenen van de coëfficiënt zal gebeuren tot 4 cijfers na de
komma. Het vijfde
Cijfer na de komma zal de afronding bepalen.
formule :
(plaats 1ste getekende + plaats 2de getekende) x 100
aantal deelnemende duiven

Kampioenschap JEUGD – uitslagen nationale vluchten jonge duiven
Dit kampioenschap wordt:
naast het nationaal criterium Jeugdclubs, in 2020 voor de eerste maal ingericht en dit in samenwerking met de Jeugdclubs
en het nationaal jeugdcomité automatisch berekend door de
KBDB, hetgeen betekent dat hiervoor geen deelnameformulier
dient ingestuurd te worden

Criteria:
volgende nationale wedvluchten voor jonge duiven komen in
aanmerking:
Bourges van 08/08/2020 – Châteauroux van 15/08/2020 – Argenton van 29/08/2020 – La Souterraine van 05/09/2020 en
Châteauroux van 12/09/2020.

Wie wordt geklasseerd?
- Alle bij de KBDB aangesloten liefhebbers vanaf 6 jaar tot en
met 25 jaar (vanaf geboortejaar 1995 tot en met geboortejaar
2014)
- aangesloten liefhebbers die alleen spelen maar ook tandems,
tridems,… waarvan één van de leden voldoet aan de leeftijdsgrens (vanaf geboortejaar 1995 tot en met geboortejaar 2014)

Enkel de uitslagen van de jonge duiven en enkel de nationale
uitslagen komen in aanmerking.
Iedereen die aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet, wordt
geklasseerd.
25 laureaten zullen worden gehuldigd (5 laureaten op de 5
nationale wedvluchten voor jonge duiven) op de nationale
dagen 2020 te Gent.
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JURIDISCH
HOEKJE
Dossier KBDB / VAN DEN BULCKE
Vonnis van de rechtbank van eerste
aanleg
te Brussel d.d. 04/06/2020
De KBDB werd bij bovenvermeld
vonnis veroordeeld tot betaling
aan dhr VAN DEN BULCKE van een
schadevergoeding van 1.500 euro,
wegens een schending van het beginsel van onpartijdigheid bij de behandeling van het beroep van eiser
tegen diens declassering van diens
duiven voor de wedstrijd “Cahors”
van 16/06/2018.
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Voor ALLE kampioenschappen in de KLEINE HALVE-FOND en in de SNELHEID dienen de uitslagen
SAMEN met de deelnemingsformulieren te worden toegestuurd.
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
KLEINE HALVE FOND OUDE & JAARLINGEN – KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN
SNELHEID OUDE & JAARLINGEN – SNELHEID JONGE DUIVEN (*)
Datum

Lossingsplaats

Afstand

Aantal
deelnemende duiven

Plaats
1ste getekende

Plaats
2de getekende

Coëff.

TOTAAL

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

ATTEST voor juistheid van de vermelde prijzen
(naam, adres en stempel van de betrokken vereniging en handtekening van de voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder)
1
2
3
4
5

(*) aanduiden wat past
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Voor ALLE kampioenschappen AS-DUIF KLEINE HALVE FOND en AS-DUIF SNELHEID dienen de uitslagen SAMEN met de deelnemingsformulieren te worden toegestuurd.
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF
KLEINE HALVE-FOND OUDE – KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN – KLEINE HALVE- FOND JONGE DUIVEN
SNELHEID OUDE – SNELHEID JAARLINGEN – SNELHEID JONGE DUIVEN (*)
Ringnummer
Datum

Jaartal
Lossingsplaats

Afstand

Categorie
Behaalde prijs

Aantal
deelnemende duiven

Coëfficient

TOTAAL

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

ATTEST voor juistheid van de vermelde prijzen
(naam, adres en stempel van de betrokken vereniging en handtekening van de voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder)
1
2
3
4
5

(*) aanduiden wat past
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JEUGD – CRITERIUM, BOURGES, NATIONALE VLUCHTEN

Uitsluitend voorbehouden aan onze JONGE LEDEN
NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS 2020
Voor de eerste maal in 1995 ingericht door de Jeugdclubs van de
provinciale entiteiten, staat dit CRITERIUM open voor alle jonge
duivenliefhebbers van het land.
Criteria
✓ lid zijn van de KBDB
✓ 2 leeftijdscategorieën (leeftijd op 31/12/2020) :
van 6 tot en met 20 jaar
van 21 tot en met 30 jaar
Ieder lid van een associatie dient aan de leeftijdsvoorwaarden te voldoen.
Indien u in tandem, tridem,… speelt met een andere jonge
liefhebber primeert de hoogste leeftijd.
✓ Op 3 wedvluchten van 40 tot en met 400 km
- met prijzen per 4-tal met dezelfde duif
- met ofwel een jonge duif, een jaarling of een oude duif
- geen minimum aantal deelnemende duiven per wedvlucht
- enkel op weekendvluchten (feestdagen tellen niet mee)
- slechts één prijskamp per weekend is geldig
- één inzending per liefhebber met als bijlage de uitslagen,
voorzien van de stempel van de vereniging.
✓ De prijzen worden behaald tussen 20/06/2020 en het weekend
van 29/30 augustus 2020.
✓ De coëfficiëntberekening gebeurt tot 4 cijfers na de komma,
zonder afronding.

Inzending van het DEELNEMINGSFORMULIER EN UITSLAGEN
naar:
KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.
Uiterste datum :
- Per post: 11 SEPTEMBER 2020 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
11 SEPTEMBER 2020 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.
Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen meer aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, verkeerde snelheden, enz….. werden opgegeven).
In geval van niet-klassering kan de betrokken liefhebber aan
de nationale raad van beheer en bestuur, binnen 8 dagen na de
publicatie van de voorlopige resultaten, informatie, uitleg, stavingstukken, enz. verstrekken dewelke een administratieve fout
rechtvaardigt die hij van zijn kant heeft gepleegd. Deze procedure is niet van toepassing op te late inzendingen, wijzigingen van
wedvluchten,…
✓ Iedereen wordt geklasseerd en ontvangt de uitslag.
✓ Mededeling van de volledige uitslag gebeurt op de Nationale
Dagen in Gent.
✓ De aanwezige deelnemers krijgen aldaar een aandenken voor
hun deelname aan dit “jeugdcriterium”.
✓ De eerste 30 laureaten van beide leeftijdscategorieën
ontvangen een mooie prijs.

NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS KBDB 2020
Naam en voornaam:
Adres:
Postcode: 					Woonplaats: 				Tel:
Geboortedatum:					Mailadres:
KBDB-Lidnummer:				Ringnummer:

Datum wedvlucht

Lossingsplaats

Afstand hok

Behaalde prijs

1

Aantal deelnemende
duiven

2
3
Ondergetekende verklaart dat de inzender werkelijk actief de duivensport beoefent.
Stempel van de vereniging			

Handtekening voorzitter

Coëfficiënt
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Voor het nationaal kampioenschap JEUGD dienen de uitslagen (enkel voor de kleine halve-fond en
de snelheidsvluchten) SAMEN met het deelnemingsformulier te worden toegestuurd.
Datum

Lossingsplaats

Afstand

Aantal
deelnemende duiven

Plaats
1ste getekende

Plaats
2de getekende

Coëff.

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

ATTEST voor juistheid van de vermelde prijzen
(naam, adres en stempel van de betrokken vereniging en handtekening van de voorzitter, de secretaris of de schatbewaarder)
1
2
3
4

Gratis nationale dubbeling voor de JEUGD en voor de BEGINNELINGEN
op de wedvlucht uit BOURGES van 8 augustus 2020
Gesticht door de Werkgroep van Jeugdclub Antwerpen
In navolging van DE BELGISCHE VERSTANDHOUDING wordt dit jaar, door de
KBDB als inrichter van deze wedvlucht 2020 opnieuw een GRATIS NATIONALE
DUBBELING voorzien voor de jeugdige liefhebbers tot de leeftijd van 30 jaar
(geboortejaar 1990) en voor de beginnelingen (maximum 3 jaar lid) en dit voor
gans België.

inkorving van zijn duiven aan de verantwoordelijke van het inkorvingslokaal.
Deze inschrijvingslijsten dienen verstuurd te worden naar :
KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 – 1500 Halle.

WIE KAN DEELNEMEN ?
- Ieder zelfstandig spelende duivenliefhebber, in orde met de KBDB, die
niet ouder is dan 30 jaar (geboortejaar 1990) kan vrij en zonder kosten deelnemen
- Jeugdige tandems, tridems,… die allen voldoen aan deze leeftijdsgrens
- Iedere beginneling, aangesloten sinds 2018.
De nationale dubbeling is enkel van toepassing op de prijskamp met jonge duiven. Er is geen zonespel voorzien ! Het is niet toegelaten om te poulen op deze
dubbeling.

Iedere deelnemer die voldoet aan de voorwaarden, krijgt GRATIS een uitslag
toegezonden door de KBDB.

HOE DEELNEMEN ?
De inkorvingslokalen zullen via de KBDB inschrijvingslijsten krijgen. De liefhebber, die wenst deel te nemen aan de dubbeling, dient dit te melden bij de

De winnaars worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd op de prijsuitreiking
tijdens de Nationale Dagen van de KBDB in november 2020.

Verder zijn de onderrichtingen van de nationale inrichter van toepassing.

PRIJZENTAFEL
Per PE :
1 trofee voor de eerste eerstgetekende
4 bijkomende trofeeën voor de vier volgende eerstgetekenden.
Ereprijswinnaar : trofee geschonken door de KBDB
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DOPINGREGLEMENT 2020

Reglementering ter beteugeling van het gebruik vanverboden stoffen bij sportduiven
ARTIKEL 1
I.
Het aantreffen van de stoffen opgenomen in artikel 2 in de reisduif die deelneemt
of wordt voorbereid op deelname aan de sportcompetitie of aan een leervlucht,
wordt als dopingpraktijk beschouwd en zal beteugeld worden conform art.11.I. van
onderhavig reglement.
Het aantreffen of laten toevoegen van de stoffen opgenomen in artikel 2 in het
drinkwater van de duiven met het doel het beïnvloeden van de prestaties van de
reisduif die deelneemt of wordt voorbereid op deelname aan de sportcompetitie
of aan een leervlucht wordt als dopingpraktijk beschouwd en zal eveneens beteugeld worden conform art. 11.I. van onderhavig reglement.
Het deelnemen aan wedstrijden en leervluchten met duiven waarin dergelijke stoffen werden aangetroffen wordt als dopingpraktijk beschouwd en zal beteugeld
worden conform art. 11.I van onderhavig reglement.
II.
Het weigeren en/of onmogelijk maken van een monsterneming door de eigenaar
of diens aangestelde zal eveneens beschouwd worden als een overtreding van
onderhavig reglement en zal beteugeld worden conform art. 11. II. van onderhavig
reglement.
III.
De eigenaar van de duiven is verantwoordelijk voor de handelingen van diens
aangestelde en kan derhalve (mede) beteugeld worden bij overtreding van artikel
1 I. en II. door zijn aangestelde.
IV.
Daders, mededaders en medeplichtigen (waarbij, voor wat betreft de definitie van
deze begrippen, wordt verwezen naar art. 66 en 67 Strafwetboek) zullen worden
gestraft conform art. 11 van onderhavig reglement.
ARTIKEL 2
Hierna vermelde stoffen zijn verboden:
A. SUBSTANTIES.
1. corticosteroïden
2. bronchodilatoren met inbegrip van 3-agonisten
3. anabole steroïden
4. niet-steroïdale ontstekingsremmers
5. narcotische analgetica
6. analgetica
7. middelen die het zenuwstelsel beïnvloeden met inbegrip van cafeïne
8. synthetische hormonen en groeibevorderaars
9. Mucolytica
Aan huidig reglement wordt een NIET-LIMITATIEVE lijst gevoegd met stoffen
waarvan de toediening een overtreding van huidig reglement inhoudt.
Deze lijst wordt louter verstrekt ten titel van inlichting.
In deze lijst wordt een onderscheid gemaakt tussen :
1.
Substanties die bij een reisduif niet lichaamseigen zijn en bij een reisduif niet
kunnen worden aangetroffen ten gevolge van een contaminatie van voeding.
Deze substanties zijn altijd verboden, in welke concentratie ze ook worden aangetroffen in een reisduif vermeld in artikel 1.I.
2.
Substanties die bij een reisduif lichaamseigen zijn of bij een reisduif kunnen
worden aangetroffen ten gevolge van een contaminatie van voeding.
Deze substanties zijn enkel verboden indien zij worden aangetroffen bij een reisduif vermeld in artikel 1.I. in hoeveelheden die wijzen op de toediening van deze
substanties (en dus niet in hoeveelheden die lichaamseigen kunnen zijn of een
gevolg kunnen zijn van gecontamineerde voeding).
De beteugelbare hoeveelheden van deze substanties (B.) zoals vermeld in het
vorige lid worden opgenomen in de voormelde niet-limitatieve lijst.
B. MANIPULATIE.
De producten die in staat zijn de endogene of exogene concentratie van substanties
in mest/veer/bloed te wijzigen met als doel de integriteit van het monster te wijzigen
( o.a., maar niet limitatief, diuretica).
ARTIKEL 3
De bevoegde KBDB-instanties zijn gemachtigd op elk ogenblik en op iedere plaats
monsters van onder meer uitwerpselen en/of een veer en/of bloed van de sportduiven van haar leden te laten nemen, met het oog op de opsporing van verboden stoffen. Hiervoor dienen voor alle wedvluchten al de geklasseerde duiven op
het hok van de liefhebber ter beschikking te blijven, voor controle door de KBDB
of door de organisator, gedurende minstens 5 werkdagen na de sluiting van de
wedvlucht.
Tevens kunnen stalen genomen worden van het drinkwater dat aan de duiven
verstrekt wordt. Deze monsterneming zal geschieden door bevoegde personen
aangeduid door de KBDB.
Met oog op een eventuele monsterneming in afwezigheid van de eigenaar, of in
geval van verhindering zijnentwege, is de eigenaar verplicht op zijn hoklijst de
gegevens (incl. telefoonnummer) te vermelden van de te contacteren persoon,

wonende in dezelfde gemeente of een aanpalende fusiegemeente (zoals voorzien
op de hoklijst).
Het ontbreken van voormelde gegevens op de hoklijst maakt een overtreding van
onderhavig reglement uit en zal worden beteugeld conform artikel 11.II. van onderhavig reglement.
ARTIKEL 4
De bevoegde KBDB-instanties zijn gemachtigd, naar de duivenliefhebbersverenigingen toe, alle maatregelen te treffen met het oog op het inhouden - ten bewarende titel - van de prijzen van de liefhebbers wiens duiven het voorwerp uitmaken
van een controle op verboden stoffen.
ARTIKEL 5
De monsterneming gebeurt in aanwezigheid van de persoon op wiens naam de
hoklijst staat of van zijn aangestelde. Hiervan wordt uitdrukkelijk melding gemaakt
op het verslag van monsterneming.
Ieder gecollecteerd monster moet over twee recipiënten worden verdeeld. Recipiënt A voor de eerste analyse, recipiënt B voor de eventuele tegenanalyse.
Beide recipiënten worden op een onschendbare en herkenbare manier gesloten
in aanwezigheid van het aangesloten lid of zijn aangestelde.
Het onschendbaar en herkenbaar gesloten recipiënt B, bestemd voor tegenonderzoek, wordt door het laboratorium ter beschikking gehouden tot na de periode
voorzien voor de aanvraag van een tegenonderzoek.
ARTIKEL 6
De analyse van genomen monsters zal geschieden door een door de KBDB erkend
labo.
Voor het tegenonderzoek kan enkel een beroep gedaan worden op het erkende
laboratorium waar de positieve analyse werd vastgesteld.
ARTIKEL 7
I.
De uitslag van het labo-onderzoek wordt confidentieel overgemaakt aan de dopingverantwoordelijke van de KBDB.
De dopingverantwoordelijke van de KBDB brengt de eigenaar of zijn aangestelde
hiervan op de hoogte.
Ingeval van een positief resultaat dient dit per aangetekend schrijven te worden
verzonden.
II.
De eigenaar of zijn aangestelde kan binnen de 10 werkdagen (voorgeschreven
op straffe van nietigheid) na verzending van de betekening, per aangetekend
schrijven een tegenonderzoek aanvragen aan de dopingverantwoordelijke van de
KBDB De aanvrager van het tegenonderzoek betaalt het daartoe verschuldigde
bedrag, waarvan melding wordt gemaakt in het schrijven voormeld, aan de KBDB.
Wanneer de eigenaar of zijn aangestelde binnen de termijn van 10 dagen geen
verzoek tot tegenonderzoek heeft ingediend, wordt het resultaat van het eerste
onderzoek als definitief beschouwd en zal de dopingverantwoordelijke van de
KBDB handelen conform artikel 10.IV.
De uitslag van het eventuele tegenonderzoek wordt door het labo bij middel van
een verslag aan de eigenaar of zijn aangestelde per aangetekend schrijven mede
gedeeld. Kopie hiervan wordt door het labo aan de dopingverantwoordelijke van
de KBDB bezorgd.
De dopingverantwoordelijke van de KBDB zal, in geval van positief tegenonderzoek, de procedure respecteren voorzien in artikel 10.IV.
III.
Vanaf de kennisgeving van een positief resultaat zoals voorzien in art 7.I. mag de
betrokken liefhebber op geen enkele wijze een overdracht doen van alle of een
deel van zijn duiven, al dan niet gratis.
Vanaf de kennisgeving van een positief resultaat zal elke klassering in een kampioenschap en de uitbetaling van de daarbij horende prijzen in hoofde van betrokken liefhebber opgeschort worden.
Indien de tegenexpertise negatief is, zal dit verbod van rechtswege ophouden te
bestaan.
Het verbod van overdracht houdt tevens van rechtswege op te bestaan indien de
op basis van huidig reglement opgelegde schorsing een einde neemt.
ARTIKEL 8
Ingeval van een definitief positief resultaat worden alle kosten met inbegrip van
de kostprijs van het eerste onderzoek ten last gelegd van de overtreder. Ingeval
de tegenexpertise negatief is, vallen deze kosten ten laste van de KBDB. De aangeslotene kan echter geen aanspraak maken op om het even welke schadevergoeding.
Ingeval van weigering of wanneer de controle onmogelijk gemaakt wordt, zullen
de gemaakte kosten van de controle op zich en de analyse van het A- en (eventueel) B-staal ten laste gelegd worden van de overtreder.
ARTIKEL 9
Medische behandeling van het duivenbestand of een deel ervan moet voor aanvang van de controle gemeld worden aan de controleurs en voorafgaandelijk aan
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de controle gestaafd worden door een medisch attest van de behandelende dierenarts, dat aan het P.V. van monsterneming dient te worden gehecht.
Een medische behandeling met stoffen zoals bepaald in art.2 mag niet worden
toegediend aan duiven die deelnemen aan wedvluchten en/of leervluchten en
dergelijke medische behandeling kan derhalve niet als reden worden opgegeven
voor een positief resultaat. De liefhebber is persoonlijk verantwoordelijk voor de
aan zijn duiven toegediende producten. De duiven onder behandeling mogen zich
niet op de speelhokken bevinden.
ARTIKEL 10
I.
In geval van een positieve analyse zal het dossier - anoniem - door de KBDB- doping verantwoordelijke overgemaakt worden aan de wetenschappelijke adviserende commissie (afgekort WAC) opgericht binnen de KBDB.
II.
Deze commissie is samengesteld uit, behalve de KBDB dopingverantwoordelijke
die uitsluitend zetelt als secretaris-verslaggever, minimum 3 leden die veearts zijn
en/of houders van een hoger diploma in de diergeneeskunde. Deze leden worden
benoemd door de nationale raad van beheer en bestuur voor een periode van 2
jaar en telkens stilzwijgend verlengd voor 2 jaar.
Er is een onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de Nationale Raad van
Beheer en Bestuur van de KBDB en de WAC.
III.
Teneinde een gegevensbank op te richten, dienstig ter verbetering van de dopingcontroles binnen de KBDB, zal de WAC eveneens anoniem de analyserapporten
van de negatieve dopingcontroles, opgesteld door het laboratorium aangesteld
door de KBDB, onderzoeken.
De WAC kan eveneens aan de nationale raad van beheer en bestuur aanbevelingen en voorstellen doen tot aanpassing van het huidige dopingreglement. De nationale raad van beheer en bestuur zal deze aanbevelingen en voorstellen onderzoeken en deze voorleggen aan de nationale algemene vergadering van oktober.
De nationale raad van beheer en bestuur kan aan de WAC alle mogelijke opdrachten toevertrouwen tot verbetering van de strijd tegen het dopinggebruik bij reisduiven.
IV.
In geval van een definitieve positieve dopingcontrole zal de dopingverantwoordelijke van de KBDB het betreffende lid per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van de positieve dopingcontrole waarin zal worden vermeld dat het
betreffende lid de mogelijkheid wordt geboden om binnen de vervaltermijn van
14 dagen vanaf de verzending van voormeld aangetekend schrijven aan de dopingverantwoordelijke van de KBDB (eveneens per aangetekend schrijven) diens
argumenten mee te delen aan de WAC.
Bij gebreke aan tijdig antwoord zal het betreffende lid worden geacht afstand te
hebben gedaan van dit recht zodat de WAC (anoniem) diens werkzaamheden zal
verderzetten zonder de aanwezigheid van het betrokken lid.
De dopingverantwoordelijke van de KBDB zal deze gebeurlijke opmerkingen anonimiseren en overmaken aan de WAC.
De WAC zal zijn voorlopige besluiten overmaken aan de dopingverantwoordelijke
van de KBDB dewelke deze dan zal overmaken aan het betrokken lid, waarna het
betrokken lid dan beschikt over een vervaltermijn van 14 dagen om diens schriftelijke opmerkingen, per aangetekend schrijven, te laten gelden aan de dopingverantwoordelijke van de KBDB.
De dopingverantwoordelijke van de KBDB zal deze gebeurlijke opmerkingen anonimiseren en overmaken aan de WAC.
Na verloop van die termijn van 14 dagen zal de WAC diens definitieve besluiten
opstellen.
V.
De WAC vergadert in alle onafhankelijkheid teneinde de positieve analyserapporten te bestuderen en teneinde aan de nationale raad van beheer en bestuur een
wetenschappelijke evaluatie van de analyse resultaten te verstrekken.
In diens wetenschappelijke analyse zal de WAC volgende elementen in elk geval
bespreken :
-de meetresultaten van het dopinglaboratorium.
-de hoogte van de gevonden concentraties (bij substanties weerhouden in artikel
2.A.2.).
VI.
Deze wetenschappelijke evaluatie dient steeds in unanimiteit worden uitgebracht
door de aanwezige of in conferentie zijnde leden van de WAC (minimum 3).
Deze wetenschappelijke evaluatie van de WAC zal toegevoegd worden aan het
betreffende dossier en kan als dusdanig ingekeken worden door alle betrokken
partijen.
De wetenschappelijke evaluatie van de WAC bindt de Nationale Raad van Beheer
en Bestuur niet.
Enkel de Nationale Raad van Beheer en Bestuur beslist derhalve of een definitief
positief resultaat een overtreding van het Reglement inhoudt.
VII.
Het betreffende lid van de KBDB wordt, bij een definitieve positieve analyse, en
na het doorlopen van de procedure van het advies van de WAC, opgeroepen door
de nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB, teneinde zijn verweermid-

delen voor te dragen.
De betrokken liefhebber dient persoonlijk aanwezig te zijn en kan zich laten bijstaan door een advocaat of raadgever (aangesloten bij de KBDB).
De nationale raad van beheer en bestuur maakt zijn gemotiveerde beslissing zo
spoedig mogelijk over aan de betrokken liefhebber.
Bij afwezigheid ter zitting van het betrokken lid wordt er een uitspraak gedaan bij
verstek.
Deze beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur is soeverein en uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk verhaal en zonder borgstelling en met
verbod van kantonnement.
ARTIKEL 11: TUCHTSANCTIES.
I.OVERTREDING VAN ARTIKEL I.1.
A. SCHORSING –UITSLUITING.
1. Bij een eerste, door de nationale raad van beheer en bestuur weerhouden, overtreding van onderhavig reglement wordt het betrokken lid gesanctioneerd met
een schorsing van 36 maanden.
Deze schorsing kan enkel en alleen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden
verleend bij unanieme beslissing van minimum vier aanwezige leden van de nationale raad van beheer en bestuur.
Deze schorsing kan enkel en alleen minder dan 36 maanden bedragen hij een
unanieme beslissing van minimum vier aanwezige leden van de nationale raad
van beheer en bestuur.
2. Bij iedere herhaling van overtreding in hoofde van de betrokken liefhebber van
een vastgestelde overtreding van onderhavig reglement wordt aan het betrokken
lid een schorsing opgelegd van minimum 60 maanden tot volledige uitsluiting.
De schorsingen vermeld onder 1 en 2 gaan in de eerste zaterdag volgend op de
betekening.
3.De schorsing uitgesproken tegen een liefhebber strekt zich niet alleen uit tot zijn
persoon maar ook tot zijn duiven, zijn hok en de plaatsen die hij in gebruik heeft.
De schorsingsmaatregel houdt derhalve tevens in dat aan de liefhebber het verbod wordt opgelegd om duiven van andere liefhebbers gebruik te laten maken
van diens duiven, diens hok en de plaatsen die hij gebruikt.
B. BOETE.
Elke schuldigverklaring op basis van onderhavig reglement kan gepaard gaan met
de veroordeling tot het betalen van een geldboete variërend tussen 2.500 € en
250.000 C.
Deze geldboete kan enkel worden opgelegd bij een unanieme beslissing van minimum vier aanwezige leden van de nationale raad van beheer en bestuur.
C. SCHRAPPING.
Elke veroordeling op basis van onderhavig reglement heeft, in hoofde van betrokken liefhebber, van rechtswege schrapping tot gevolg uit alle kampioenschappen
die de betrokken geschorste liefhebber heeft behaald tijdens het seizoen waarin
de overtreding werd vastgesteld.
Elke veroordeling op basis van onderhavig reglement gaat de jure gepaard met
een verbod tot deelname aan alle evenementen - in de ruimste zin van het woord
- ingericht door de KBDB in hoofde van het betrokken lid.
D. EXPERTISE KOSTEN.
De nationale raad van beheer en bestuur veroordeelt elke liefhebber dewelke
schuldig wordt bevonden van de overtreding van onderhavig reglement tot betaling van alle onderzoeks- en verzendingskosten die betrekking hebben op de
positieve analyse.
De schorsing zoals vermeld in 1. en 2. kan geen einde nemen zolang de beslissing
van de nationale raad van beheer en bestuur niet integraal is uitgevoerd aangaande de betaling van de expertisekosten en de eventuele betaling van de opgelegde
geldboete.
II.OVERTREDING VAN ARTIKEL I.2.
Het weigeren en/of onmogelijk maken van een monsterneming door de eigenaar
of diens aangestelde kan bestraft worden met volgende straffen :
- een schorsing van minimum 3 maanden tot maximum 36 maanden
en/of
- een geldboete van maximum 2.500 €
mits inachtname van de regels gesteld in de laatste 4 paragrafen van art. 10 VII.
van huidig reglement.
ARTIKEL 12
Voor alle betwistingen betreffende een uitgesproken tuchtsanctie op basis van
onderhavig reglement, ook deze in kort geding, zijn enkel de rechtbanken van
Brussel bevoegd.
Een vordering in kort geding dient desbetreffend te worden ingesteld binnen de
twee weken na de kennisgeving van de beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur, en dit op straffe van onontvankelijkheid.
Een vordering ten gronde dient desbetreffend te worden ingesteld binnen de
maand na de kennisgeving van de beslissing van de nationale raad van beheer en
bestuur, en dit op straffe van onontvankelijkheid.
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KBDB OLYMPIC HOPE

Rekening houdend met het feit dat de FCI de beslissing heeft genomen om de Olympiade uit te stellen tot 2022 en de resultaten,
die tijdens het seizoen 2020 worden behaald, niet kunnen worden
gebruikt, heeft de KBDB aan de Belgische liefhebbers gedacht die
in 2019 goed hebben gepresteerd en die veel hoop koesterden op
een Olympische deelname en aan een internationale titel.
De KBDB stelt hen dan ook voor deel te nemen aan dit "speciale"
kampioenschap om hun kolonie te beoordelen op basis van de
behaalde resultaten in 2019 - 2020.

AFSTANDEN
A
B
C
D

E
F
G
H

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

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

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

3

We hopen natuurlijk dat de geklasseerde duiven in 2021 hun prestaties zullen voortzetten om de Belgische kleuren te vertegenwoordigen tijdens de Olympiade in Roemenië.
De criteria waaraan moet worden voldaan, zijn deze van de FCI (zie
hieronder). De wedstrijden waarmee rekening wordt gehouden,
worden georganiseerd in de seizoenen 2019 en 2020.
Uiterste datum van indiening voor de deelnemingsformulieren
- Per post: 25 september 2020 – postdatum telt
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
25 september 2020 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.

* op twee jaar (2019 – 2020)

Deelnemende
duiven
250
250
150

Min. aantal liefhebbers

Minimun aantal km

Prijzen

20
20
20

250
250
150
250

20
20
20
20

1.500
2.800
3.300
3.500

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

-

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

* Periode van één jaar (2020)
250

20

300

5

250

20

500

6

250

20

1800

Voor de afstanden tot het hok kan de 5% regel worden toegepast.
De 5% regel kan niet worden toegepast op het minimum aantal
km.
• Formules berekening coëfficient :
Categorieën A, B, C, D, F, G & H =
behaalde prijs x 1.000
Aantal deelnemende duiven (max. 5000)

Categorie E =
behaalde prijs x 1.000
Aantal deelnemende duiven (zonder limiet)
Opmerking : de duif die het minste aantal punten behaald is
eerste in het algemeen klassement. Berekening op 3 cijfers na de
komma.

Opmerking : de duif die het minste aantal punten behaald is
eerste in het algemeen klassement. Berekening op 3 cijfers na de
komma.

Via deze weg zou ik graag een dankwoordje willen plaatsen aan de bewezen duivenmelkers
Michel en Gunther Eyletten uit Diest. Onze nationale voorzitter Pascal Bodengien heeft me met
deze duivenmelkers in contact gebracht en ze hebben mij een mooi aantal jonge duiven geschonken. Als jonge duivenmelker ben ik hiermee uiteraard zeer blij en ben hun daar ook zeer
dankbaar voor!
Ze willen mij ook met raad en daad bijstaan in de verdere ontwikkeling als jonge liefhebber.
De behaalde resultaten van deze liefhebbers tonen aan dat ze een zeer degelijke kennis hebben
van duiven en de duivensport in het algemeen. Ik ga hun goede raad zeker opvolgen en hopelijk
zal dat resulteren in goede prestaties de volgende jaren. Michel en Gunther hartelijk bedankt en
wie weet kan ik jullie ooit een wederdienst bewijzen! Ook Pascal wil ik bedanken omdat hij met
zulke initiatieven duidelijk maakt dat jonge liefhebbers deze ondersteuning goed kunnen gebruiken om zo mee te helpen de toekomst van de duivensport veilig te stellen.
Beginnend duivenliefhebber Jens Cuyvers

ANTWERPEN
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020
Reeksen:
Snelheid oude duiven(15 geklasseerden)
Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten uit Quiévrain, Momignies, Soissons en Noyon in aanmerking verspeeld in de periode van 13 juni
tot en met 30 augustus.
6 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in
aanmerking.
Kleine halve fond oude duiven(10 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle wedvluchten van PE Antwerpen in de periode van
13 juni tot en met 30 augustus
5 wedvluchten met 1e en 2 getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in
aanmerking.
Grote halve fond oude duiven(10 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle wedvluchten vanaf 20 juni tot en met 6 september.
4 wedvluchten met 1e en 2 e getekende (oude en/of jaarse) komen in aanmerking.
Fond oude duiven(8 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle nationale fond wedvluchten .
3 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).
Grote fond oude duiven(5 geklasseerden)
Alle marathonwedvluchten komen in aanmerking.
2 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).
Snelheid jonge duiven(15 geklasseerden)
Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten met jonge duiven
uit Quiévrain, Momignies, Soissons en Noyon in aanmerking in de periode van
13 juni tot en met 30 augustus.
5 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking.
Kleine Halve fond jonge duiven(10 geklasseerden)
Komen in aanmerking : alle wedvluchten van PE Antwerpen in de periode van
20 juni tot en met 30 augustus
3 wedvluchten met de 1e en 2e getekende komen in aanmerking.
Grote Halve Fond jonge duiven(8 geklasseerden)
Dit kampioenschap wordt betwist met de 3 wedvluchten met 1e en 2e getekende, te kiezen uit alle nationale en provinciale wedvluchten vanaf 1 augustus tot en met 6 september.
Algemeen kampioenschap(3 geklasseerden)
De liefhebber met de meeste vermeldingen in de bovenvermelde 8 reeksen
wordt algemeen kampioen.
Bij gelijkheid, toepassing van coëfficiëntberekening (tot 4 cijfers na de komma)
Coëfficiëntberekening: Per kampioenschap wordt de behaalde plaats gedeeld
door het aantal geklasseerde, de optelling van deze coëfficiënten geeft ons de
Algemeen Kampioen PE Antwerpen. Er worden drie algemene kampioenen
gehuldigd.
KAMPIOENSCHAP 2020 ASDUIVEN : Enkel prijzen per 10-tal
komen in aanmerking
Er wordt een asduifkampioenschap ingericht voor elke reeks.
Per reeks worden er 5 liefhebbers geklasseerd waarvan de drie eerste een
medaille ontvangen (goud-zilver-brons)
Voor snelheid en kleine hafo komen enkel de weekendvluchten in aanmerking
1. Asduif snelheid oude/jaarse duiven
6 uitslagen in de periode van 13 juni t/m 30 augustus
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6. Asduif snelheid jonge duiven
4 uitslagen in de periode van 13 juni t/m 30 augustus
7. Asduif kleine halve fond jonge duiven
3 uitslagen in de periode van 13 juni t/m 30 augustus
8. Asduif grote halve fond jonge duiven
3 uitslagen in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
Deelnemingsvoorwaarden provinciale kampioenschappen.
- De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, aangesloten bij de KBDB,
welke een lidkaart 2020 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de
provincie Antwerpen.
- Enkel de uitslagen die werden behaald in éénzelfde inkorflokaal en/of
verbond komen in aanmerking, en voor zover de duiven ingekorfd werden in
een samenspel waarvan Antwerpse lokalen deel uitmaken.
- Enkel prijzen per 3-tal komen in aanmerking.
- Voor de snelheidswedvluchten komen alleen de bondsprijskampen ingericht
op zondag(middenlijn) en zaterdag (oostenlijn) in aanmerking.
- Bij uitgestelde lossingen komen de volgende dagen in aanmerking.
- Onvolledige(minder punten dan vooropgesteld) formulieren komen in
aanmerking indien er onvoldoende geklasseerde zijn met het maximum
aantal punten.
- Voor de grote halve fond, de fond- en de marathonvluchten komen enkel de
provinciale wedstrijduitslagen van Antwerpen in aanmerking.
- Bij uitgestelde lossingen op de fond/marathon komen de volgende dagen in
aanmerking
- Enkel de prijzen met 1e en 2e getekende, behaald in dezelfde wedvlucht,
komen in aanmerking.
- Voor de kampioenschappen oude duiven komen eveneens de jaarlingen in
aanmerking.
- Iedere liefhebber mag mededingen in de 8 reeksen. Echter, per reeks komt
er slechts één weekendwedvlucht in aanmerking, uitgezonderd op de fond
en marathon, waar alle wedvluchten tellen.
Rangschikking
Deze geschiedt door coëfficiëntberekening tot 4 cijfers na de komma (optelling der prijzen)
Hoe deelnemen ?
- De liefhebbers dienen persoonlijk hun deelnemingsfiche in te vullen en op te
zenden. Zijzelf zijn verantwoordelijk. Deze fiches verschijnen in het Bondsblad (Vlaamse afdelingen) en op de website KBDB.
- De winnaars ontvangen allen een trofee, dus geen geldprijzen.
Aan liefhebbers die zich meermaals klasseren wordt één trofee van
gezamenlijke waarde toegekend.
Belangrijk
Alle prijskampuitslagen dienen ter staving voorgelegd te worden binnen de
gevraagde termijn.
Provinciale Kampioenendag 2020
Deze heeft plaats op zaterdag 12 december 2020 in de zaal D’Artagnan van
het Aldhem Hotel te Grobbendonk.
KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN
Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2018. Liefhebbers die voordien ooit een
hoklijst hebben binnengebracht komen niet meer in aanmerking.
Het kampioenschap wordt verspeeld in twee reeksen :
1. Beginnelingen t.e.m. de leeftijd van 30 jaar (geboren na 31.12.1990)
2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1991)

3. Asduif grote hafo oude/jaarse duiven
4 uitslagen in de periode van 20 juni t/m 6 september

Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE
DUIVEN, ingericht
tussen 16 mei en 30 augustus
De 5 beste resultaten met de eerstgetekende komen in aanmerking.
Er is geen beperking qua deelnemende duiven, noch qua afstand: alle weekendwedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking.

4. Asduif fond oude/jaarse duiven
3 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

Hoe deelnemen ?
De deelnemingsformulieren worden op de website gepubliceerd.

5. Asduif grote fond
2 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

De deelnemingsformulieren moeten uiterlijk op 25 september 2020
(poststempel 24 september)toekomen te Halle, gestaafd met de uitslagen.

2. Asduif kleine hafo oude/jaars duiven
5 uitslagen in de periode van 13 juni t/m 30 augustus
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LIMBURG : CRITERIA PROVINCIALE
KAMPIOENSCHAPPEN 2020
Provinciale gesubsidieerde kampioenschappen 2020
Afdeling Limburg (aangepaste versie 23-6-20)

Met betrekking tot deze kampioenschappen verzoeken wij de geïnteresseerden
om met de algemene voorwaarden en beschikkingen rekening te houden bij het
invullen van het deelnameformulier.
1. Snelheid oude duiven (12 geklasseerden)
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag
oude duiven, oude en jaarduiven samen) voor afstanden tot en met Trélou in de
periode van 21 maart tot en met 6 september. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2018 of ouder.
2. Snelheid jaarduiven (12 geklasseerden)
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag
jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden tot en met Trélou in
de periode van 21 maart tot en met 6 september. Punten kunnen enkel behaald
worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2019.
3. Snelheid jonge duiven (12 geklasseerden)
8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag
jonge duiven) voor afstanden tot en met Trélou in de periode van 16 mei tot en
met 6 september.
4. Kleine halve fond oude duiven (10 geklasseerden)
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uitslag oude duiven, oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Sézanne tot
en met de afstand van Gien/Fay-aux-Loges in de periode 2 mei tot en met 29
augustus. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring
van het jaartal 2018 of ouder.
5. Kleine halve fond jaarduiven (10 geklasseerden)
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uitslag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Sézanne
tot en met de afstand van Gien/Fay-aux-Loges in de periode 2 mei tot en met 29
augustus. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring
van het jaartal 2019.
6. Kleine halve fond jonge duiven (10 geklasseerden)
4 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uitslag jonge duiven) voor afstanden vanaf Sézanne tot en met de afstand van Gien/
Fay-aux-Loges in de periode 27 juni tot en met 29 augustus.
7. Grote halve fond oude duiven (10 geklasseerden)
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uitslag oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden verder dan Gien/Fay-auxLoges tot en met de afstand van La Souterraine in de periode 16 mei tot en met
12 september. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een
ring van het jaartal 2018 of ouder.
8. Grote halve fond jaarduiven (10 geklasseerden)
6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uitslag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden verder dan
Gien/Fay-aux-Loges tot en met de afstand van La Souterraine in de periode 16
mei tot en met 12 september. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven
drager van een ring van het jaartal 2019.
9. Grote halve fond jonge duiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit volgende wedstrijden: Bourges 8/8, Châteauroux 15/08, Argenton 29/8, La Souterraine 5/9 en Châteauroux
12/09 (uitslag jonge duiven).
10. Fondkampioenschap oude duiven (10geklasseerden)
4 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit de wedstrijden (uitslag oude duiven,
oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Tulle/Limoges tot en met de
afstand van Cahors in de periode 30 mei t.e.m.22 augustus. Punten kunnen enkel
behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2018 of ouder.
11. Fondkampioenschap jaarduiven (10 geklasseerden)
4 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit de wedstrijden (uitslag jaarduiven,
oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf Tulle/Limoges in de
periode 30 mei t.e.m. 22 augustus. Punten kunnen alleen behaald worden door
duiven drager van een ring van het jaartal 2019.
12. Zware Fondkampioenschap oude duiven (10 geklasseerden)
3 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit wedstrijden vanaf de afstand Agen.
Punten kunnen enkel behaald worden met duiven drager van een ring van het
jaartal 2018 of ouder.
13. Algemeen kampioen (10 geklasseerden)
Er worden 10 liefhebbers geklasseerd. Er is een trofee voorzien voor de eerste drie
geklasseerden, een medaille voor de anderen.

De liefhebber met het grootst aantal vermeldingen in de 12 voornoemde kampioenschappen is algemeen kampioen.
Bij gelijkheid van vermeldingen zullen de klassementsplaatsen in de verschillende
kampioenschappen bij elkaar geteld worden. Het laagste totaal zal dan winnen. Bij
gelijkheid van totaal zal de coëfficiënt bepalend zijn.
14. Asduif snelheid oude duiven (3 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
tot maximum de afstand Trélou, gedurende de periode 21 maart tot en met 6
september. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2018 of ouder
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
15. Asduif snelheid jaarduiven (3 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
tot maximum de afstand Trélou, gedurende de periode 21 maart tot en met 6 september. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2019.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
16. Asduif snelheid jonge duiven (3 geklasseerden)
De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
tot maximum de afstand Trélou, gedurende de periode 16 mei tot en met 6 september. Minimum 8 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
17. Asduif kleine halve Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
vanaf de afstand Sézanne tot en met de afstand van Gien/Fay-aux-Loges, gedurende de periode van 2 mei tot en met 29 augustus . Minimum 4 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2018 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
18. Asduif kleine halve Fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
vanaf de afstand Sézanne tot en met de afstand van Gien/Fay-aux-Loges,
gedurende de periode van 2 mei tot en met 29 augustus. Minimum 4 uitslagen
indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2019.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
19. Asduif kleine halve Fond jonge duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
vanaf de afstand Sézanne tot en met de afstand van Gien/Fay-aux-Loges, gedurende de periode van 27 juni tot en met 29 augustus. Minimum 3 uitslagen
indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
20. Asduif grote halve Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
vanaf de afstand verder dan Gien/Fay-aux-Loges tot en met de afstand van
Argenton, gedurende de periode van 16 mei tot en met 12 september. Minimum 4
uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2018 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
21. Asduif grote halve Fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten
vanaf de afstand verder dan Gien/Fay-aux-Loges tot en met de afstand van La
Souterraine, gedurende de periode van 16 mei tot en met 12 september. Minimum
4 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden.
Duiven drager van een ring van het jaartal 2019.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
22. Asduif grote halve fond jonge duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, voor de 3 gekozen
wedvluchten en dit te kiezen uit volgende wedstrijden Bourges 8/8, Châteauroux
15/08, Argenton 29/8, La Souterraine 5/9 en Châteauroux 12/09 (uitslag jonge
duiven).
Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
23. Asduif fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit op wedvluchten
vanaf de afstand Tulle/Limoges tot en met de afstand van Cahors in de periode
30 mei t.e.m.22 augustus. Minimum 3 uitslagen indienen om geklasseerd te kunnen worden. Duiven drager van een ring van het jaartal 2018 of ouder. Trofee voor
de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
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24. Asduif fond jaarduiven (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, en dit op wedvluchten
vanaf de afstand Tulle/Limoges in de periode 30 mei t.e.m. 22 augustus. Minimum 2 uitslagen indienen om geklasseerd te zijn. Duiven drager van een ring van
het jaartal 2019.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen.
25. Asduif Zware Fond oude duiven (3 geklasseerden)
De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, uit te kiezen uit de
wedvluchten vanaf de afstand Agen. Punten kunnen enkel behaald worden met
duiven drager van een ring van het jaartal 2018 of ouder.
Trofee voor de eerst geklasseerde, medaille voor de anderen
26. Jeugd (10 geklasseerden)
Uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar ( referentiedatum
01-04-2020 – 12 j en nog geen 26 j op 01-04-2020 ) die kunnen bewijzen dat ze de
duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen bestaand
hok betreft dat door hen werd overgenomen.
Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber, met een totale afstand van minimum 500 km, op wedvluchten ingericht
tijdens de periode van 14 maart 2020 tot en met het weekend van de laatste
nationale wedvlucht.
Slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van 50
duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht zal in aanmerking worden genomen. Prijs
per 4-tal. (100 duiven in wedstrijd = 25 prijzen)
Rangschikking
In elk kampioenschap kan de liefhebber de voor hem meest gunstige uitslag laten
gelden met dien verstande dat uitsluitend de wedvluchten en dubbelingen die
voorkomen op de door de afdeling goedgekeurde programma’s mogen in aanmerking genomen worden.
Voor elk van de eerste 12 competities :
- wordt de rangschikking opgemaakt aan de hand van het grootst aantal prijzen
behaald met de 1ste en 2de getekende duiven.
- Enkel de prijzen per 4-tal komen in aanmerking.
Bij éénzelfde aantal prijzen heeft de kleinste coëfficiënt de voorrang in de rangschikking. Dit coëfficiënt wordt berekend door de behaalde prijs te delen door het
aantal duiven en te vermenigvuldigen met 100.
Om te kunnen indienen voor de kampioenschappen met eerste en tweede getekende dient de liefhebber minstens de helft van de te behalen punten gescoord
te hebben.
Algemene voorwaarden
De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, regelmatig aangesloten bij de
KBDB, welke een lidkaart 2020 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de
provincie Limburg. Uitslagen kunnen maar in aanmerking komen vanaf het tijdstip waarop het lid is aangesloten in 2020.
De duiven moeten ingekorfd zijn in een Limburgse vereniging.
Wedvluchten op feestdagen en weekdagvluchten komen niet in aanmerking, voor
zover het geen uitgestelde lossing betreft.
De prijzen die men wil doen gelden, moeten voorkomen op één en dezelfde uitslag. Men kan zowel de hoofdwedstrijd, alsook eventuele door de KBDB afdeling
Limburg goedgekeurde dubbelingen laten gelden.
Alleen uitslagen met minimum 50 duiven en minimum 10 deelnemende liefhebbers komen in aanmerking voor snelheid, kleine halve fond,.grote halve fond, fond
en zware fond.
Per kampioenschap kan per week-end slechts één uitslag in aanmerking komen.
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle (26) kampioenschappen.
Verdeling van de prijzen
Het toegekend bedrag wordt geraamd op ongeveer 2.000 euro en wordt verdeeld in prijzen in natura.
Voor personen die zich voor meerdere kampioenschappen weten te klasseren,
zullen de prijzen samengevoegd worden tot één prijs, tenzij de winnaar uitdrukkelijk verzoekt om elke prijs apart te ontvangen. Voor de asduifcompetitie en het
kampioenschap Jeugd geldt dit niet.
Uitvoeringsvoorschriften
Voor de opgave dient het formulier (of een copie ervan) gebruikt te worden dat in
het Bondsblad en op de kbdb-website (www.kbdb.be) zal verschijnen.
Indien een bepaalde uitslag nog niet is verschenen, kan men op het formulier de
beste uitslag vermelden die men in bezit heeft en doet men in bijlage een verzoek waarin men formuleert welke uitslag dient nagekeken door de secretaris en
vermeldt men de meters die door de duif (of duiven) gemaakt werd(en)
(vb Châteauroux 12/9 zonaal, 1ste get. 1234,56 m/min, 2de get. 1234,78 m/min)
Het opgaveformulier dient UITERLIJK 25 SEPTEMBER 2020 toe te komen op
volgend adres : KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE. Uitslagen die
op dat moment worden mee afgeven, worden niet direct nagezien.
Voor zendingen per post wordt poststempel 24.09.20 als uiterste datum aanvaard.
De prijs dient persoonlijk te worden afgehaald tijdens de provinciale kampioenenviering, zo niet verliest de winnaar alle recht op deze prijs.

Uitzonderlijke gevallen zullen nadien worden onderzocht door de Raad van Bestuur, na schriftelijk verzoek vanwege de liefhebber binnen de 8 dagen na de
uitreiking.
Foutieve opgaven zullen worden geschrapt en kunnen na 25.09.2020 niet
worden vervangen door een gecorrigeerde versie. Na bekendmaking van de
voorlopige uitslag op de website van de KBDB (www.kbdb.be), kan tegen de
voorlopige uitslag schriftelijk klacht ingediend worden voor zover het geen
schrappingen van foutieve opgaven betreft.
De liefhebber is verplicht, indien hij hierom verzocht wordt, zijn uitslagen (verbeterde indien van toepassing) ter controle te bezorgen aan de provinciale afdeling,
alwaar zij na controle kunnen worden afgehaald of worden meegegeven aan een
afgevaardigde van de vereniging bij het afhalen van de ringen eind december.
Uitslagen zonder geldverdeling komen niet in aanmerking om behaalde prijzen
te rechtvaardigen.

Belangrijk
Attest aangaande deelname snelheidsvluchten

Om te voorkomen dat de liefhebber die in een speelkring van meer dan één vereniging woont voordeel heeft, is beslist dat voor de snelheidsvluchten de uitslagen behaald in de vereniging waar men zijn hoklijst heeft ingediend, worden
aanvaard.
De liefhebber die wenst mee te dingen aan de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen snelheid in een andere vereniging dan deze waarbij hij zijn hoklijst
heeft ingediend, moet uiterlijk 18 april 2020 een ondertekende verklaring laten
toekomen op de provinciale afdeling waarin hij te kennen geeft van welke vereniging hij de uitslagen wenst te gebruiken voor zijn opgave van het snelheidskampioenschap.
Vanaf de halve fondvluchten is dit attest niet meer van toepassing. Men kan
dan kiezen tussen de hoofdwedstrijd of een dubbeling ongeacht waar men zijn
hoklijst heeft ingediend. (Opgelet voor de liefhebbers die inkorven in een Limburgse vereniging die een ander programma speelt dan dit van Limburg – zie
hieronder!)
Om deel te nemen aan de provinciale kampioenschappen van afdeling Limburg
dienen uitslagen gebruikt van duiven die werden ingekorfd in een Limburgse vereniging.
Liefhebbers die inkorven in Limburgse verenigingen die een ander programma
spelen dan het Limburgs programma dienen met het volgende rekening te houden indien zij aan de provinciale kampioenschappen wensen deel te nemen :
- op de snelheid
Enkel de vluchten die overeenstemmen met het Limburgs programma komen in
aanmerking
dwz wanneer bijvoorbeeld het Brabants programma Momignies en Soissons
(beide snelheid) voorziet voor hetzelfde weekend, en het Limburgs programma
voorziet slechts één snelheidsvlucht dat weekend, bijvoorbeeld Chimay, dan komt
enkel Momignies in aanmerking voor het provinciaal kampioenschap snelheid.
Wanneer de Limburgse kalender Trélou geprogrammeerd heeft, kan voor de Brabantse kalender de daarmee overeenstemmende vlucht (bijvoorbeeld Soissons) of
een andere korte Frankrijkvlucht die dan geprogrammeerd staat, gebruikt worden.
Dit geldt zowel voor de kampioenschappen met 1 en 2 getekende alsook voor de
asduiven
- op de halve fond (kleine en grote)
De liefhebber dient uiterlijk 18 april 2020 te kennen te geven indien hij de vluchten van een ander programma dan het Limburgs wenst in aanmerking te nemen
voor de provinciale kampioenschappen. Hij dient dit schriftelijk te doen door een
ondertekend schrijven te richten met naam en adres en vermelding van het programma dat gekozen wordt, bijvoorbeeld Brabant, Antwerpen, Luik
Dit geldt zowel voor de kampioenschappen met 1 en 2 getekende alsook voor de
asduiven
Wij verzoeken de secretarissen van de verenigingen om hun liefhebbers hiervan
tijdig op de hoogte te stellen.
Overeenkomstig het provinciaal reglement geldt :
Bij afgelasting van één wedstrijd, ingevolge slechte weersomstandigheden,
komen al de gelijkaardige wedstrijden van de dag uit het modelprogramma niet in
aanmerking voor de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen.
Bij uitwijking naar een andere lossingsplaats blijft de wedstrijd gelden voor zijn oorspronkelijke categorie voor zover een snelheidsvlucht wordt vervangen door een
snelheidsvlucht, een halve fondvlucht door een halve fondvlucht en een fondvlucht
door een fondvlucht uit het officieel programma. We zullen de desbetreffende
data vermelden op de website van de KBDB.
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WEST VLAANDEREN : CRITERIA PROVINCIALE
KAMPIOENSCHAPPEN 2020
CRITERIA PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN
WEST VLAANDEREN 2020 update 22/06/2020

ASDUIVEN
1) SNELHEID OUDE EN JAARLINGEN: 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif, die de vijf -5- beste resultaten behaalde op
weekendvluchten uit Arras, Clermont,Pontoise of vervangingsvlucht in de
periode van 13/06/2020 tot en met 12/09/2020.
2) SNELHEID JONGE DUIVEN: 20 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vijf -5- beste resultaten behaalde op
weekend vluchten uit Arras, Clermont,Pontoise of vervangingsvlucht in de
periode van 13/06/2020 tot en met 12/09/2020.
3) KLEINE HALVE-FOND OUDE EN JAARLINGEN: 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde
op wedvluchten uit Fontenay in de periode van 13/06/2020 tot en met
29/08/2020.
4) KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN: 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde
op wedvluchten uit Fontenay in de periode van 13/06/2020 tot en met
29/08/2020.

12) ALLROUND DUIF JONGEN: 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de zes- 6- beste resultaten behaalde op
minimum 2 wedvluchten beneden Parijs en minimum 2 vluchten boven
Parijs waarvan minstens 1 vlucht vanaf Blois of verder. In de periode van
13/06/2020 tot en met 12/09/2020.
ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN wordt tot algemeen provinciaal
kampioen West-Vlaanderen uitgeroepen, de liefhebber die zich het best
klasseerde in de 12 bovenvermelde categorieën. Bij gelijkheid van prijzen
komt:
- het totaal van de behaalde resultaten in het kampioenschap in aanmerking.
- het percentage van de behaalde resultaten in de wedstrijden in aanmerking.
Voor alle CATEGORIEEN ( ALGEMEEN) De opgave van de behaalde prijzen
PER DUIF dienen te gebeuren volgens het voorbeeld dat in het bondsblad
en op de K.B.D.B.-website zal verschijnen of op formulieren, verkrijgbaar
op het secretariaat van de Provinciale Afdeling van de K.B.D.B.- Staatsbaan
23 te 8610 Kortemark.
Ze moeten aldaar toekomen uiterlijk op vrijdag 25/09/2020 vóór 12u00.

5) GROTE HALVE-FOND OUDE DUIVEN: 10 prijzen
Te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit : Blois 20/06/2020, Bourges 1 - 27/06/2020, Chateauroux
04/07/2020, Argenton 1 - 11/07/2020, Issoudun 18/07/2020, La Souteraine
25/07/2020, Gueret 01/08/2020, Bourges 2 - 08/08/2020, Chateauroux 2
- 15/08/2020, Tours 22/08/2020, Argenton 2 - 29/08/2020, La Soutteraine
2 - 05/09/2020, Blois 05/09/2020, Chateauroux 3 - 12/09/2020.

Voor de gevallen waar op de gestelde datum, de provinciale of hoofduitslag nog ontbreekt, volstaat het de snelheid van de duif te vermelden.

6) GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN : 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 - beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit Blois 20/06/2020, Bourges 1 - 27/06/2020, Chateauroux
04/07/2020, Argenton 1 - 11/07/2020, Issoudun 18/07/2020, La Souteraine
25/07/2020, Gueret 01/08/2020, Bourges 2 - 08/08/2020, Chateauroux 2
- 15/08/2020, Tours 22/08/2020, Argenton 2 - 29/08/2020, La Soutteraine
2 - 05/09/2020, Blois 05/09/2020, Chateauroux 3 - 12/09/2020.

VOORWAARDEN TOT DEELNAME
Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit van de
K.B.D.B.- lidkaart 2020 – Afdeling West-Vlaanderen.

7) FOND OUDE DUIVEN: 5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit het Nationale fond programma, de internationale vluchten
uitgezonderd.
Limoges 1 - 04/07/2020, Valence 11/07/2020, Limoges 2 - 18/07/2020,
Montelimar 25/07/2020, Souillac 01/08/2020, Aurillac 08/08/2020, Brive
15/08/2020, Tulle 22/08/2020.
8) FOND JAARLINGEN: 5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de twee-2- beste resultaten behaalde op
wedvluchten uit het Nationale fond programma, de internationale vluchten
uitgezonderd.
Limoges 2 - 18/07/2020, Montelimar 25/07/2020, Souillac 01/08/2020, Aurillac 08/08/2020, Brive 15/08/2020, Tulle 22/08/2020.
9) FOND JONGE DUIVEN: 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde op
wedvluchten
Blois 25/07/2020, Blois 01/08/2020, Bourges 08/08/2020, Chateauroux 2
- 15/08/2020, Tours 22/08/2020, Argenton 2 - 29/08/2020, La Souteraine
2 - 05/09/2020, Blois 05/09/2020, Chateauroux 3 - 12/09/2020.
10) ZWARE FOND OUDE DUIVEN: 5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de twee -2- beste resultaten behaalde op
alle internationale vluchten.
Pau 17/07/2020, Marseille 24/07/2020, Agen 24/07/2020, Barcelona
31/07/2020, St Vincent 31/07/2020, Perpignan 07/08/2020, Narbonne
14/08/2020.
11) ALLROUND DUIF OUDE EN JAARSE: 10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vijf -5- beste resultaten behaalde
op minimum 1 wedvlucht beneden Parijs en minimum 2 vluchten boven
Parijs waarvan minstens 1 vlucht vanaf Blois of verder. In de periode van
13/06/2020 tot en met 12/09/2020.

RANGSCHIKKING : De rangschikking geschiedt per procent berekening.
De laagste procenten hebben voorrang. Bij de berekening wordt gedeeld
tot -2- cijfers na de komma. In geval van gelijkheid tot meerdere cijfers na
de komma.

De prijzen moeten behaald zijn minstens per 4-tal (zonder breuken)
Enkel de prijzen behaald op regionale , provinciale dubbelingen , zonale
uitslagen en of de hoofdwedvlucht komen in aanmerking ; nationale en
internationale uitslagen komen niet in aanmerking en slechts één klassement
per W.E.
De prijzen dienen behaald te worden in eigen categorie: oude bij oude,
jaarlingen bij jaarlingen, jongen bij jongen, uitgezonderd voor de snelheid
en kleine halve fond, waar de uitslagen mogen gebruikt worden van de
oude duiven, jaarse en oude en jaarse samen.
Wanneer in een lokaal een uitslag gemaakt wordt met een grote en een
kleine omtrek kan de beste uitslag gekozen worden.
De uitreiking van de prijzen aan de winnaars zal plaats hebben tijdens de
PROVINCIALE DAG te Hooglede op zaterdag 31/10/2020.
Iedere winnaar is ertoe gehouden PERSOONLIJK zijn prijs in ontvangst te
nemen.
De deelname is totaal gratis voor alle West-Vlaamse liefhebbers, die in
regel zijn met de reglementen van de KBDB en die ingekorfd hebben in
een lokaal gelegen in West-Vlaanderen.
De verenigingen zijn verplicht het juiste aantal ingekorfde duiven (serie-duiven inbegrepen) en het aantal deelnemende liefhebbers bovenaan
de uitslag te vermelden. Het nationaal sportreglement blijft integraal van
toepassing.
Voor elke liefhebber zal slechts één duif gerangschikt worden met een gratis prijs per verschillend kampioenschap.
Wel mag men per kampioenschap de prestaties opgeven van verschillende duiven,maar alléén de duif met de beste uitslagen zal in aanmerking
komen voor een prijs, de andere duiven krijgen een eervolle vermelding.
Dezelfde uitslag kan per duif maar éénmaal in aanmerking komen behalve
voor de kampioenschappen Allround oude & jaarlingen en Allround jongen.
Alle zonale uitslagen van de vluchten van de WVV kunnen gebruikt worden voor de provinciale kampioenschappen voor zover er enige inleg is
geweest in de betreffende uitslag.
Wanneer op de Pontoise vluchten zonale uitslagen gebruikt worden kan
per inzending slechts 1 zone gebruikt worden.
Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen

KBDB WEST-VLAANDEREN
VLUCHTPROGRAMMA 2020
Kleine Halve fond

SNELHEID
13-6-2020
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Grote Halve fond
INKOR. VRIJDAG

Zaterdag
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Arras

INKORVING DONDERDAG
PROV KHF

PROV GHF

NAT.VLUCHTEN

Fontenay O-Y

Clermont
Zaterdag

20-6-2020

Arras

Fontenay O-Y

Montoire O Y - 410 km

Clermont
Zaterdag

27-6-2020

Arras

Fontenay O-Y

BOURGES 1 - 446 km

Fontenay O-Y-J

Chateauroux - 485 km

Fontenay O-Y-J

Argenton 1 - 513 km

Chareaudun O-Y-J

Issoudun - 465 km

Clermont
Zaterdag

4-7-2020

Arras
Clermont

Zaterdag

11-7-2020

Arras
Clermont

Zaterdag

18-7-2020

Arras
Clermont

Zaterdag

25-7-2020

Arras

Fontenay O-Y-J

Blois of Montoire J

La Souteraine - 552 km

Fontenay O-Y-J

Blois of Montoire J

Gueret - 553 km

Clermont
Zaterdag

1-8-2020

Arras
Pontoise O+Y-J

Zaterdag

8-8-2020

Arras

Weekend Bourges

Pontoise O+Y-J
Zaterdag

15-8-2020

Arras
Pontoise O+Y-J

Zaterdag

22-8-2020

Arras
Pontoise O+Y-J

Zaterdag

29-8-2020
5-9-2020

Chateauroux 2 - 485 km
Tours O/Y J

Fontenay O-Y-J

Arras
Pontoise O+Y-J

Zaterdag

Fontenay O-Y-J

Arras

Fontenay O-Y-J

Argenton 2 - 513 km
Blois O/Y-J of Montoire

La Souteraine 2-552 km

Pontoise O+Y-J
Zaterdag

12-9-2020

Arras
Clermont

Zaterdag

19-9-2020

Arras

Zaterdag

26-9-2020

Momignies

Zaterdag

3-10-2020

Nederlandse lossingsplaats

Zaterdag

10-10-2020 Quievrain

TOELICHTING
Leervluchten Arras op woensdag tem met 24 juni.
Jonge duiven kunnen pas vanaf 04/07/2020 gespeeld worden op Fontenay.

Chateauroux 3 - 485 km

.V. `
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CRITERIUM FOND JONGE DUIVEN met eerstgetekende

CRITERIUM SNELHEID JONGE DUIVEN met eerstgetekende

25/07/20 FAY AUX LOGES JONGE DUIVEN (provinciale uitslag)
08/08/20 BOURGES JONGE DUIVEN (provinciale dubbeling)
22/08/20 AUXERRE JONGE DUIVEN (provinciale uitslag)
29/08/20 ARGENTON JONGE DUIVEN ( provinciale dubbeling)
Per vlucht te winnen
1e prijs 		
125 €
2e prijs			
100 €
3e prijs		
75 €
10 x 50 =
500 €
			
800 € x 4 vluchten = 3.200 €

2 vluchten uit Quiévrain(middenlijn) keuze uit 21/6/20, 05/07/20 en/of
Noyon (middellijn) 19/7/2020 en 2/8/2020 per arrondissement
Of 2 vluchten uit Momignies (oostenlijn) keuze uit 20/6/20, 04/07/2020
en/of Soissons (oosterlijn) 18/7/2020 en 1/8/2020
Met 1ste getekende over twee van deze vier vluchten te winnen :
1 x 125 = 125 €
1 x 100 = 100 €
1 x 75 =		 75 €
6 x 50 = 300 €
		 600 € x 3 arrondissementen= 1800 €

Horloges : te winnen door de ereprijswinnaars op de provinciale vluchten
(enkel jonge)
De Superduif Beyers (asduif op de 3 van de 4 bovenvermelde vluchten)
wint eveneens een horloge + een waardebon van 25 €.
De eerstgetekende jaarling of oude duif met de kleinste coëfficiënt op één
van de 4 vluchten wint eveneens een horloge.

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

Let op! De liefhebbers die denken in aanmerking te komen voor
‘De Superduif Beyers’ dienen zelf de prijzen hiervoor op te geven via onderstaand formulier.

De gewonnen prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden op de provinciale kampioenendag van Antwerpen in het Aldhem Hotel te
Grobbendonk op 12 december 2020

Deelnemingsformulier sponsorvluchten PE Antwerpen
Naam en voornaam:
Adres:
Postcode: 					Woonplaats:				Tel:			
KBDB-Lidnummer:
Deelnemingsformulier SUPERDUIF BEYERS 2020 (Asduif op 3 vluchten)
Datum

Wedvlucht

25/7/20

Fay-aux-Loges

8/8/20

Bourges

22/8/20

Auxerre

29/8/20

Argenton

Aantal
duiven

Behaalde prijs

Ringnummer :
……………..…………/2020

Deelnemingsformulier SNELHEID 2020
Datum

Vereniging / samenspel

Aantal
duiven

Behaalde prijs
1e getekende

Voorbehouden KBDB

Deelnemingsformulieren binnen te sturen vóór 4 september 2020 naar
KBDB – PE Antwerpen p/a Gaasbeeksesteenweg 52/54 – 1500 Halle

F.V.O.V. / O.V.V. PE OOST-VLAANDEREN
PE
Oost-Vlaanderen
DERBY-ORLEANS
25 JULI 2020

Inkorving op vrijdag 24/7 – stipte planning. Ditzelfde weekend is er GEEN
vlucht uit Sermaises.
Deelnemende lokalen vluchtprogramma Oost-Vlaanderen (alfabetisch):
Aalter, Appelterre-Eichem, Baasrode, Bassevelde, Deftinge, Eeklo, Eksaarde,
Elst, Elversele, Evergem/Wippelgem, Heusden (O-Vl.), Hofstade (O-Vl.),
planning.
Ditzelfde
weekend
is er GEEN
vlucht
uit Sermaises.
Knesselare,
Lebbeke,
Leeuwergem,
Lembeke,
Liedekerke,
Lovendegem,
rammaMaarkedal-Nukerke,
Oost-VlaanderenMariakerke/Gent,
(alfabe4sch): Aalter,
Appelterre-Eichem,
Merelbeke/Zwijnaarde,
MerelbeNederbrakel,
Ninove,
Oosteeklo,
Opdorp,
Ophasselt, Opwijk/
eOinge,ke/Munte,
Eeklo, Eeklo,
Eksaarde,
Elst,
Elversele,
Evergem/
Peizegem, Oudenaarde-Eine, Ronse, Ruien, Sinaai, Sint-Gillis-Waas, SintHofstade
(O-Vl.), Knesselare,
Leeuwergem,
Lembeke,
Jan-In-Eremo,
Sint-Laureins, Lebbeke,
Sint-Martens-Latem,
Viane (Geraardsbergen),
Waarschoot, Wanzele,
Wortegem – Merelbeke/Zwijnaarde,
Petegem, Woubrechtegem, Zelzate,
aarkedal-Nukerke,
Mariakerke/Gent,
Zeveneken,
Zeveren,
Zomergem,
Zulte & Zwijndrecht.
Ninove,
Oosteeklo,
Opdorp,
Ophasselt,
Opwijk/Peizegem,

ORLEANS 25 JULI 2020

Sinaai, Sint-Gillis-Waas, Sint-Jan-In-Eremo, Sint-Laureins,

Hoofdvlucht.
Mies: oude duiven tot 1.000, jaarse duiven tot 1.000, jonge duiven tot 2.000
Zetseriekens AG/OA tot 50. Bon aan 2.50€. Pot aan 0,50€.
Derby-series JONGE duiven: 1.000€ gewaarborgd.
Provinciale dubbeling Oost-Vlaanderen.
Mies: oude duiven tot 1.000, jaarse duiven tot 1.000, jonge duiven tot 2.000
Zetseriekens AG/OA tot 50. Bon aan 2.50€. Pot aan 0,50€.
Derby-series JONGE duiven: 2.000€ gewaarborgd.
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2de prijs = Mestdagh-Verniest
Opleermand + boek Jan Hermans

A

PE OOST-VLAANDEREN- DE VITESSE OOST-VLAANDEREN

3de prijs = Tim Van Huyck
Opleermand + boek Jan Hermans

Winnaars fotowedstrijd

👍👍 !
Hoop dat ik jullie ook mag complimenteren met de inzet en de wekelijkse updates.
Jullie hebben de betrokkenheid met de Duivensport en de LieYebbers hiermee een hart onder de
riem gestoken en hun jullie betrokkenheid
in deze Qjd van Corona getoond.
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3de prijs = Tim Van Huyck

Ook bijzondere dank aan onze nationale voorzitter Pascal
voor de medewerking!
Wim Nuel, mandataris PE Oost-Vlaanderen
!
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ZOMER JONGEN 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 zomer jongen 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)

''SENNA''
NL11-1038591

B E S T E L B O N

''DELANA''
NL11-1039312

z o m e r

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

j o n g e n 2 0 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 ZOMER JONGEN 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

Aantal

Aantal

Aantal

De zomer jongen worden afgeleverd
3de week van augustus 2020.

Gebr. Janssen, Arendonk
Jan Aarden
Sjef van Wanroy
van Boxtel (Janssen)
van de Wegen
Marcel Braakhuis
van Wanroy x Janssen
Jan Theelen
Gebr Simons lijn Bordeaux
Gebr. Simons (1ste prijswinnaars)
Gebr. Janssen x van der Wegen
Jean Hausoul (Epen)
Koopman (€ 100,00)
Jan van de Pasch (€ 100,00)
Heremans Ceusters (€ 100,00)
Gaby Vandenabeele (€ 100,00)
J. Hooymans (€ 150,00)
Totaal:
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Transport tijdens de COVID19 is geoorloofd. Wij hebben onthefﬁng voor duiventransport naar Belgie.
Stuur deze bestelbon per post, fax of email naar:
Internationaal Duivenkweekcentrum ‘ Limburg’ Ransdaal-Nederland
Gebr. Simons &zonen, Termoors 45, 6311BC Ransdaal.
Tel. 003 1(0)43 4592444 - 0031(0)43 4591826 - Fax 0031(0)43 4592345
Email : info@gebrsimonsduivencenter.nl
Website : www.gebrsimonsduivencenter.nl

