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1. Voorwoord 

 

Beste jeugdleden & beginnelingen 

 

Als bestuur van de jeugdclub Vlaams-Brabant willen wij de jeugd & beginners 

motiveren om deel te nemen aan onze hobby en liefhebbers warm te maken voor de 

duivensport. 

Wij zijn bezig met de opstart van een groot project (eind 2021) 

En dat met maar 1 doel: jeugd aanzetten tot het starten in onze mooie duivensport. 

 

Wens je graag lid te worden van onze jeugdclub en deel te kunnen nemen aan onze 

Provinciale Jeugd Kampioenschappen in Vlaams-Brabant? Stuur ons dan zeker een 

mailtje met je gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen. Je kan ons ook 

altijd telefonisch bereiken. 

 

Bij indiening van de kampioenschappen word iedere liefhebber geklasseerd. 

Waarbij hij/zij kan genieten van de vele prijzen die wij elk jaar wegschenken en 

waar wij elk jaar voor minimum 5000€ verdelen onder onze kampioenen.  

Als startende liefhebber heb je ook recht op een starterspakket!  

 

Neem gerust een kijkje op onze nieuwe website. 

https://www.jeugdclubvlaamsbrabant.be/ 

 

              Heb je nog vragen of opmerkingen neem gerust contact met ons op via  

              het contactformulier op de website, telefoon of email. 

 

Veel succes gewenst aan iedereen, 

 

Bestuur Jeugdclub Vlaams-Brabant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jeugdclubvlaamsbrabant.be/
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2. Bestuur 

Voorzitter   
NICO MAES  - Wambeek 

verantwoordelijk jeugdkampioenschappen - ledenbestand- Facebook     

GSM 0472 69 79 57   nicopigeonsmaes942@outlook.com 

Ondervoorzitter  
ANDY LAUWERS - Bekkevoort 

Coordinator , jeugdverantwoordelijke en evenementenmanager 

GSM 0485 03 34 69     andylauwers@hotmail.com 

Secretaris 
INGO BERGHMANS - Bekkerzeel 

PR - secretariaat – BENZING – International Agent MIRA OLR  

GSM 0493 62 19 77      ingo.berghmans@gmail.com 

Secretaris  
WILLEM COUCKE - Mollem  

GSM 0471 46 40 75   willem.coucke@outlook.com  

               Penningmeester   
               STEFAN VAN DE VELDE – Mazenzele  

               GSM 0478 69 80 87    vandeveldestef@hotmail.com 

     Raadgever 
     ALBERT WEES – Asse 

     GSM   04783 78 58 74  albert.wees@skynet.be  

 

3  Aansluitingsvoorwaarden  

 

Zelfstandig of in tandem spelend t.e.m. 35 jaar (geboortejaar 1986 of later) .  

Liefhebbers t.e.m. 35 jaar die in tandem spelen met een oudere liefhebber,  

Beginnelingen die max. 5 jaar aangesloten zijn bij K.B.D.B., aangesloten bij K.B.D.B. sinds 

2016 of later  

Hok in Vlaams-Brabant en lid zijn van de K.B.D.B  met wettelijke  machtiging tot het houden  

van reisduiven. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ingo.berghmans@gmail.com
mailto:willem.coucke@outlook.com
mailto:vandeveldestef@hotmail.com
mailto:albert.wees@skynet.be
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4. Voordelen lidmaatschap 
 

     1. Deelnemen aan jaarlijks kampioenschap 

2. Deelnemen aan activiteiten die door onze jeugdclub worden georganiseerd 

3. Informeren over de werkzaamheden van de jeugdclub 

4. Lid van een grote familie in ons duivenmidden 

5. Om lid te worden stuur een email naar nicopigeonsmaes942@outlook.com  of via gsm 

0472697957 en via het deelnemingsformulier kan er dan deelgenomen worden 

6. Ieder jeugdlid word bij indiening van de kampioenschappen, ongeacht aantal punten,  

geklasseerd in de kampioenschappen!   

 

5. Criteria kampioenschappen   
 

1. De prijzen dienen behaald te worden per 2 -tal met  minstens 50 deelnemende duiven.   

2. Eén vlucht per weekend, per categorie. GEEN weekdagen (snelheidsvluchten) 

3. De vluchten vanaf het eerste weekend van april tot en met het weekend van de laatste 

nationale vlucht komen in aanmerking. 

4.. Uitslagen in  een andere provincie behaald  tellen mee 

5. Eén ASDUIF per liefhebber, oude/jaarse & jonge, bij indiening wordt het beste 

coëfficiënt in  aanmerking genomen.  

6. Bij het kampioenschap 1ste en 2de afgegeven hebben beide duiven elk 1 punt. Het is 

toegestaan om u ook te klasseren bij minder aantal punten. Voorbeeld; op kleine snelheid 

maar 4 uitslagen met 1ste en 2de afgegeven dus 8 punten. 

                    2 reeksen   ; jeugd van 6 tot  21 jaar. tot 21 jaar word iedereen   

                                                opgenomen in de kampioenschappen als jeugd en niet als beginneling!  

    Jeugd van 22 jaar tot 35 jaar met beginnelingen   

                                              beginnelingen zijn max 5 jaar aangesloten bij de kbdb                                                                  

 

5.1  Jeugd van 6 tot 21 jaar   ///   Jeugd van 22 jaar tot 35 jaar met beginnelingen 

Kampioenschap asduif  

- Kleine snelheid   – 5 prijzen  oud/jaarse  en     jonge 

- Grote snelheid   – 5 prijzen                  oud/jaarse  en    jonge                              

- Kleine halve fond    -  4 prijzen           oud/jaarse  en    jonge                               

- Grote halve fond    – 3 prijzen      oud/jaarse  en     jonge 

- Fond/Zware fond    - 2 prijzen                    oud         en     jaarse                                                    
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Kampioenschap 1ste en 2de afgegeve  

- Kleine snelheid   –  5 keer 1ste en 2de afgegeven max 10 punten        

- Grote snelheid   – 5 keer 1ste en 2de afgegeven max 10 punten                             

- Kleine halve fond    -  4 keer 1ste en 2de afgegeven max 8 punten                               

- Grote halve fond    – 3 keer 1ste en 2de afgegeven max 6 punten 

- Fond/Zware fond    -  2 keer 1ste en 2de afgegeven max 4 punten 

 

    Algemeen kampioen 

- 3 liefhebbers met het meeste aantal punten  in het kampioenschap 1ste en 2de afgegeve.  

Word gekeken naar aantal vermeldingen, punten, en gemiddeld coëfficent per punt!  

 

                         ALL ROUND PIGEON       4 prijzen 

- Een duif met 2 prijzen onder Parijs en 2 prijzen Boven Parijs. 

 

6. Indienen formulieren 

Uiterste datum 1 oktober 2021 overmaken aan Nico Maes voorzitter Jeugdclub Vlaams Brabant – 

nicopigeonsmaes942@outlook.com  – 0472 69 79 57 

De beslissingen van het jeugdbestuur, bij betwistingen, zijn onherroepelijk. 

 

7. Kampioenenviering en prijzen 

Datum en plaats van de kampioenviering word later meegedeeld (eind februari 2022)  

            Pakket van 50 euro voor de 3 algemene kampioenen in de reeks 6 tot 21jaar en  

            reeks van 22 jaar tot 35 jaar met beginnelingen. 

            Naar gelang klasseringen word twv 5000 euro aan  waardebons , trofeeën en andere prijzen                                    

            van verschillende firma’s verdeeld onder de liefhebbers die deelnemen  

            aan de kampioenschappen. 

 

8. Bon verkoop 

 

Onze jeugdclub zal eind november 2021 een bon verkoop houden en zal online 

afgesloten worden. Zo kunnen we alvast zorgen voor een mooie prijsuitreiking aan 

onze kampioenen van 2021. 
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9.  Houden reisduiven 

 
12.1 Duivenhok 

  

Een duivenhok kan aangekocht worden als 2e hands, of nieuw, te vinden op de duivensites  

Als een liefhebber stopt, kan men meestal voor klein prijsje een hok verwerven, maar zelf  

afbreken, vervoeren en plaatsen.  

            nicopigeonsmaes942@outlook.com  – 0472 69 79 57 

12.2 Plaatsen Duivenhok 

  

Meestal geldt  een vrijstelling van vergunning  voor het optrekken van een duiventil in de zij- 

en/of achtertuin.  Hiervoor dient aan een aantal voorwaarden voldaan worden:  

- Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen 

per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij 

meegerekend.  

- De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:    

o een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste 

punt van het bijgebouw)  

o maximaal 30 meter van de woning opgetrokken worden  

o in de zijtuin 3 meter van de perceelgrens blijven   

o in de achtertuin 1 meter van de perceelgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur 

op de perceelgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen  

- De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk 

kwetsbaar gebied.  

Info : raadgever  jeugdclub Vlaams-Brabant albert.wees@skynet.be  

0473 78 58 74  

  

12.3 Document “toelating tot het houden van reisduiven”   

  

Dit kan aangevraagd worden via raadgever  JCVB –  

Albert Wees, albert.wees@skynet.be - 0473 78 58 74 zal u de maatschappijen in uw regio 

Vlaams-Brabant meedelen waar het formulier door de voorzitter en secretaris wordt 

ondertekend.  

Nadien wordt het overgemaakt aan het gemeentebestuur waar het duivenhok is gevestigd, 

nadien voor visering en goedkeuring naar de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 

Halle.  Een exemplaar wordt overgemaakt aan de liefhebber, aan het gemeentebestuur, wordt 

in het archief geplaatst bij de federatie.  

Indien de liefhebber minderjarig is, dient de aanvraag te gebeuren door moeder, vader of 

voogd. De toelating tot het houden van duiven dient au serieus worden genomen, indien de 

buur(en) moeilijk doen, kan men problemen krijgen in verband met deze problematiek.  

  

12.4 Hokcoordinaat 

  

Als  beginnend duivenliefhebber,  deel te  nemen aan wedstrijden, is men verplicht om de 

officiële coördinaten van de duiventil te laten bepalen.  

              Info –  nicopigeonsmaes942@outlook.com  – 0472 69 79 57 

12.5 Hoklijst 

 

Deze wordt overgemaakt door een duivenmaatschappij in Vlaams-Brabant naar u keuze  Na 

invulling van het formulier samen met de lidmaatschapsbijdrage terug bezorgen aan de gekozen 

duivenvereniging. Enige tijd later ontvangt men de lidkaart.  

 

mailto:albert.wees@skynet.be
mailto:albert.wees@skynet.be
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12.6 Gewone ringen KBDB 

  

De duiven dienen voorzien  te worden met gewone ringen KBDB, dienen aangekocht 

worden bij de maatschappij naar keuze.  

  

12.7 Electronische bestatigingsapparatuur 

  

Het is logisch dat een beginnende liefhebber kiest voor het elektronisch bestatigen.  

Men kan 2e hands of nieuw apparatuur aankopen, doordat vele liefhebbers noodgedwongen 

dienen te stoppen, wordt dikwijls het materiaal aan een zeer redelijke prijs aangeboden.   

   Voor aankoop van nieuw materiaal dient men zich te wenden bij gespecialiseerde firma’s   

Info  0493 62 19 77 - Ingo  

  

Het elektronisch bestatigingsysteem is samengesteld uit :   

  

* Klok  

De klok dient te voorzien zijn van een sticker KBDB, indien niet zich wenden tot de nationale  

zetel KBDB Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 Halle  

  

* Antennevelden  

  In verschillende formaten beschikbaar  

  

* Elektronische Chipringen  

Deze kunnen aangekocht worden bij de gespecialiseerde firma’s of in de maatschappij waar de 

duiven dienen gechipt te worden op een goedgekeurde master door de KBDB  

  

* Club-Master  

Iedere duivenmaatschappij dient over een Club-Master te beschikken, dat jaarlijks dient gekeurd 

te worden door de klokkencommissie KBDB.  

        

12.8 Koppelen elektronische chipringen- gewone ringen 

  

De liefhebber dient zijn elektronische chipringen  te laten koppelen met de gewone ringen 

KBDB in een duivenmaatschappij op een goedgekeurde club-master door de 

klokkencommissie KBDB.  

Na de koppeling wordt de koppelingslijst afgedrukt in 2 exemplaren, wordt ondertekend door 

de liefhebber en uitvoerder van de koppeling,  één document voor maatschappij.    

  

12.9 PARAMIXO - VACCINATIEFORMULIER  

  

Jaarlijks dienen de duiven gevaccineerd worden door een veearts? hiervoor dient een 

document, verkrijgbaar bij duivenmaatschappij of JCVB,  ingevuld door de liefhebber met de 

ringnrs van de behandelde duiven en door de veearts.  Dit dient te gebeuren minimum 3 weken 

voor het inkorven van de ingeënte duiven. In elke maatschappij waar de duiven worden 

ingekorfd dient men een kopij te overhandigen, ook voor het inkorven van lege duiven   

  

12.10  Verhuis 

  

Bij verhuis naar een andere gemeente blijft de  toelating voor het houden van duiven geldig. 

Maak een kopij over  aan de Burgemeester van uw nieuwe woonplaats, met vermelding van 

de nieuwe plaats van het duivenhok.  
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