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KBDB-MEDEDELING - Nationale Dagen
In tegenstelling tot wat er in een vorige editie van het Bondsblad 
verscheen, zullen de Nationale Dagen 2020 en 2021 georgani-
seerd worden op 3 dagen, namelijk van 2 tot 4 december 2021. 
De locatie blijft Flanders Expo te Gent.   

De uitreiking van de prijzen aan de jeugd (jeugdkam- 
pioenschappen, jeugdcriterium en Bourges voor de Jeugd) zullen 
plaatsvinden op zaterdag 4 december. Zo kan onze jeugd  
massaal aanwezig zijn op deze bijzondere dag. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de indeling van het programma 
en aan de voorbereiding van het plan voor de publicitaire  
standen. De firma’s zullen hier zeer binnenkort meer informatie 
over ontvangen.

Interesse om een standruimte te huren ? Stuur alvast een mailtje 
naar nationaal@kbdb.be.

Wij durven hopen op massale interesse van de verschillende  
firma’s in binnen- en buitenland, zodat er een echte beurs voor 
duivensportartikelen kan ontstaan.

Noteer deze dagen alvast in jullie agenda !

De nationale voorzitter,
Pascal BODENGIEN

Sinds 2017 is het programma 'De Belgische Reisduif' een vaste waarde op Pla?elandsTv. Ook in 2019 kunnen duivenlieEebbers opnieuw 
terecht op de zender. De Belgische Reisduif start iedere 2de zondag van de maand met een nieuwe aflevering. Vanaf de 4de zondag van de 

maand volgt een herhaling. Doorheen de week wordt de aflevering herhaald volgens het klokvast uitzendschema. De afleveringen zijn 
bovendien ook te bekijken op de website van Pla?elandsTv.

Countrylife: De Belgische Reisduif - Seizoen 2

uur 06h30 08h00 08h30 10h00 11h00 11h30 12h30 13h00 14h30 15h30 16h00 18h30 19h00 20h30 22h00 23h30

zondag X X X

maandag X X X X

dinsdag X X

woensdag X X X X X

donderdag X X X

vrijdag X X

zaterdag X X X X X X X

Uitzenddata Afl. 

zondag, januari 13, 2019 4
zondag, januari 27, 2019
zondag, februari 10, 2019 5
zondag, februari 24, 2019
zondag, maart 10, 2019 6
zondag, maart 24, 2019
zondag, april 14, 2019 7
zondag, april 28, 2019
zondag, mei 12, 2019 8
zondag, mei 26, 2019
zondag, juni 09, 2019 9
zondag, juni 23, 2019
zondag, juli 14, 2019 10
zondag, juli 28, 2019
zondag, augustus 11, 2019 11
zondag, augustus 25, 2019
zondag, september 08, 2019 12
zondag, september 22, 2019
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PlattelandsTV liet ons weten dat de afleveringen van de reisduif 
het drukst bekeken item op de zender zijn. Net geen 4 miljoen 
kijkers keken in 2020 naar “De Belgische Reisduif” op Platte-
landsTV !                                                                                                                 

U kan de uitzendingen bekijken in Vlaanderen en Brussel op de 
platformen van Telenet (kanaal 22), Proximus (kanaal 95) en Orange 
(kanaal 28).  Ook op de website van de KBDB, van PlattelandsTV 
en op YouTube, kan je de afleveringen bekijken.

Op de zender zelf, krijgt iedere aflevering gemiddeld zo’n 
300.000 kijkers, maar ook de belangstelling voor het You- 
Tube kanaal neemt toe. Intussen zijn er al meer dan duizend vaste 
abonnees op het YouTube kanaal die samen al meer dan 220. 
000 views hebben opgeleverd.
In de komende afleveringen worden de gebruikelijke rubrieken 
 zoals DE CONSTATEUR, NIEUW TALENT, DUIVENPOST, …  
aangehouden. Af en toe wordt ook een dierenartsenrubriek 
TOPVORM ingelast.
PlattelandsTV is de enige zender die niet alleen aandacht schenkt 
aan de duivensport als er sensationeel nieuws is, maar het hele 
jaar door.  Duivensportminnende kijkers kunnen het hele jaar door 
op deze zender terecht.

Uitzendmomenten per dag  : 
Zo: 08:30 – 11:00 – 13:00 – 16:00 – 23:30
Ma: 11:30 – 20:30  
Di:  08:00 – 10:00                            
Wo: 08:30 – 14:30 – 23:30
Do: 11:30 – 13:00 
Vr: 16:00 – 20:30
Za: 13:30 –  15:30 – 20:30 – 23:30

Bladert de
volgende
Lotto-miljonair
momenteel door
‘Onze Reisduiven’?
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DAG BESTE LEDEN,

Het seizoen 2021 begint stilaan op volle toeren te draaien, 
de snelheids- en halve fond spelers zijn al een tijdje bezig 
en nu kunnen ook de fond - en grote fond spelers zich 
stilaan opmaken om aan hun geliefkoosde wedstrijden 
deel te nemen. 

Het weerbeeld is tot op heden zeer uiteenlopend ge-
weest, van lage, zeg maar barre koude temperaturen 
naar reeds vrij zomerse. Al bij al kunnen we spreken van 
en terugblikken op een vrij vlotte seizoensstart.

Als ik de "sociale media duivensport" bekijk dan heb ik 
het toch moeilijk met één en ander.
Er zijn leden die maar al te graag een "vuurtje stoken" en 
over alles en iedereen wel iets te zeggen hebben. Nooit 
zullen we voor deze mensen (gelukkig is het een zeer klei-
ne minderheid) iets goed kunnen doen. Toch wil ik hen, 
als voorzitter van de KBDB, langs deze weg oproepen 
om eerst toch eens goed na te denken vooraleer bepaal-
de uitspraken neer te schrijven en op enter te drukken. 
Onze sport bestaat voor een groot deel uit vrijwilligers en 
al deze mensen doen hun uiterste best om hier en daar 
een handje bij te steken maar als je dan sommigen hun 
commentaren leest dan word ik daar ongemakkelijk over. 
Dit moest ik toch even kwijt!

Nu de nationale wedvluchten hun aanvang genomen 
hebben merk ik een bepaalde nervositeit bij leden na de 
inkorvingen: mutaties, verkeerde coördinaten, enz enz ... 
Als leden niet in orde zijn omdat ze zelf nalatig geweest 
zijn, kan en zal er maar één zaak gebeuren en dat is toe-
passing van het KBDB Sportreglement maar, indien de 
fout elders ligt, zal een duif nooit uit de wedstrijd geno-
men worden. Dit Bestuur staat voor een "eerlijke duiven- 
sport" zowel voor groot als klein, iedereen gelijk voor de 
wet, en daar zullen we over waken.

Graag wil ik ook even duiding geven over de problema-
tiek van de lossingsplaatsen in Frankrijk. We betreuren 
ten zeerste dat we tot de vaststelling moeten komen dat, 
ondanks de vele telefoons en e-mails die er de voorbije 
winter naar onze Franse buren geweest zijn, het ook voor 
hen geen evidente zaak is om geschikte nieuwe lossings-
plaatsen te vinden. Dikwijls lees ik commentaren dat de 
collega's uit Nederland betere plaatsen hebben. Ik kan 
jullie zeggen dat iedereen gebruik maakt van dezelfde 
officiële plaatsen. Helaas zijn er ook die, net zoals bij 

De nationale voorzitter,
Pascal BODENGIEN

KBDB-RFCB vzw
GSM: +32 (0)477 77 05 32 

ons in België, zelf ergens een plek ten velde uitkiezen 
en daar de lossing uitvoeren, dit is dan wel geen "legale"  
lossing! Alle Belgische lossingen op Frans grondgebied 
zijn officieel aangevraagd en gebeuren met een "permis 
de lâcher" die ondertekend wordt door de plaatselijke 
Franse correspondent. Je kan en mag ook onze aan-
tallen niet vergelijken met die van onze Noorderburen.  
De Belgische liggen op de Nationale wedvluchten grote 
halve fond veel hoger en dat brengt met zich mee dat ons 
konvooi ook dikwijls het dubbele aantal vrachtwagens 
telt. Je kan helaas niet overal zomaar eventjes met 12 à 
15 vrachtwagens terecht, ook niet in het grote Frankrijk.  
Alles is ook daar onderhevig aan bepaalde wetgevingen.

Ik kan jullie echter wel melden dat er momenteel gesprek-
ken over deze problematiek lopen, ook met onze ver-
voerders. We moeten onder ogen zien dat de aantallen 
duiven op de grote halve fond de laatste jaren sterk ge-
stegen zijn en daaraan moeten ook de lossingsplaatsen 
en mogelijks ook de vluchtkalender aangepast worden. 
Mogelijks gaan we naar minder maar betere lossings-
plaatsen. Tevens hebben we ook al 2 inrichters die zelf 
met mooie alternatieven op de proppen zijn gekomen.  
Zij zullen hierover communiceren.

Wat COVID-19 betreft komt er stilaan licht in de duisternis 
en zijn versoepelingen in ons sociaal leven aan de gang 
en nog op komst. Ik wil jullie langs deze weg allen van 
harte danken voor het strikt opvolgen van de maatregelen 
die we binnen onze sport samen met de Overheid uitge-
stippeld hadden. Op deze manier hebben we als één van 
de enige sporten toch maximaal van onze hobby kunnen 
blijven genieten! Dank aan alle mensen die hieraan spon-
taan meegewerkt hebben.

Als afsluiter wens ik jullie allen 
een spetterend sportseizoen 
2021 toe. Geniet samen met 
familie en vrienden van de 
komende zomermaanden en 
blijf gezond!

Met vriendelijke groeten,
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Adembescherming met de Kite
Dé adembescherming voor duivenhouders

Voorkom (verergering van) uw duivenmelkerslong en kies voor geschikte 
adembescherming. Arbin Safety levert al jarenlang het eigen product, 

de Kite, aan tientallen duivenhouders in Nederland en België!

Bij aankoop van een Kite Standaard én een filterset krijg je 
in de maand juli 5% korting in de webshop.

Betaal slechts €583,30 (excl. BTW) in plaats van €614,-
Bestellen kan via www.arbinsafety.nl

Actie loopt tot en met 31 juli 2021, product wordt als combi verkocht in de webshop.

Uitgeklopt filter met duivenstof
wat u zonder bescherming inademt

Vervuilde 
lucht

Schone en 
koele 
lucht

Overschot 
lucht

Velen in binnen- én buitenland 
gingen u al voor

OLYMPIADE 2022 - CRITERIA EN RECHTZETTING

SPORT

Ingevolge de Covid-19 maatregelen zal de Olympiade 2021 
worden uitgesteld naar januari 2022.

De Olympiade 2022 zal plaatsvinden in Roemenië.

De Covid-19 maatregelen hadden in diverse landen een 
impact op het voorbije sportseizoen. Om iedereen zoveel 
mogelijk gelijke kansen te bieden, besliste de Internationale 
Federatie (FCI) om in de categorie SPORT twee teams te 
onderscheiden.

Team A : met resultaten van het seizoen 2019 en 2020 en 
resultaten van 1 jaar in 2020.

Team B : met resultaten van het seizoen 2020 en 2021 en 
resultaten van 1 jaar in 2021.
- Elke duif kan slechts in één categorie en in 1 team deelnemen;
- Een liefhebber kan in beide categorieën deelnemen met  
 verschillende duiven;
- Elke federatie kan, overeenstemmend met haar mogelijk- 
 heden, deelnemen in alle categorieën of in een deel ervan.

STANDAARD

De resultaten van 2019, 2020 en 2021, met een minimum 
van 20% in 2021, zullen in aanmerking worden genomen.

Het inschrijvingsformulier en de datum van indiening ver-
schijnen in de volgende editie van het Bondsblad.
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TEAM A OP 2 JAAR -  2019-2020
CATEGORIE Vanaf km Tot km Vluchten Minimum Km Liefhebbers Duiven Prijzen Tolerantie 5% Aantal duiven

SNELHEID 100 400 10 1500 20 150 1/5 JA 3
HALVE FOND 300 600 8 2800 20 150 1/5 JA 3
FOND > 500 6 3300 20 150 1/5 JA 3
ALL ROUND 11 3500 20 150 1/5 JA 3

van 100 tot 400 3 tot 5 20 150 1/5 JA
van 300 tot 600 2 tot 6 20 150 1/5 JA

> 500 1 tot 3 20 150 1/5 JA
MARATHON vanaf 700 4 2800 20 150 1/5 Nee 3

OP 1 JAAR  - 2020
Km Aantal vluchten Minimum Km Liefhebbers Duiven Prijzen Tolerantie 5% Aantal duiven

JONGE DUIVEN 
(2020)

> 100 3 300 20 150 1/5 JA 3

JAARLINGEN (2019) > 100 5 500 20 150 1/5 JA 3
OUDE DUIVEN > 300 6 1800 20 150 1/5 JA 3
FOND 1 JAAR > 500 3 1800 20 150 1/5 JA 3

TOTAAL 27

TEAM B OP 2 JAAR - 2020-2021
CATEGORIE Vanaf km Tot km Vluchten Minimum Km Liefhebbers Duiven Prijzen Tolerantie 5% Aantal duiven

SNELHEID 100 400 10 1500 20 150 1/5 JA 3
HALVE FOND 300 600 8 2800 20 150 1/5 JA 3
FOND > 500 6 3300 20 150 1/5 JA 3
ALL ROUND 11 3500 20 150 1/5 JA 3

van 100 tot 400 3 tot 5 20 150 1/5 JA
van 300 tot 600 2 tot 6 20 150 1/5 JA

> 500 1 tot 3 20 150 1/5 JA
MARATHON vanaf 700 4 2800 20 150 1/5 Nee 3

OP 1 JAAR - 2021
Km Aantal vluchten Minimum Km Liefhebbers Duiven Prijzen Tolerantie 5% Aantal duiven

JONGE DUIVEN 
(2021)

> 100 3 300 20 150 1/5 JA 3

JAARLINGEN (2020) > 100 5 500 20 150 1/5 JA 3
OUDE DUIVEN > 300 6 1800 20 150 1/5 JA 3
FOND 1 JAAR > 500 3 1800 20 150 1/5 JA 3

TOTAAL 27

OP 3 JAAR - 2019-2021
CATEGORIE Km Minimum Km 2021 Liefhebbers Duiven Prijzen Tolerantie 5% Aantal duiven

DUIVERS > 100 2500 > 20% 20 150 1/5 JA 5
DUIVINNEN > 100 2000 > 20% 20 150 1/5 JA 5

OP 1 JAAR
Km Minimum Km Liefhebbers Duiven Prijzen Tolerantie 5% Aantal duiven

DUIVERS > 100 300 3 20 150 1/5 JA 3
DUIVINNEN > 100 300 3 20 150 1/5 JA 3

TOTAAL 16

OLYMPIADE 2022 - SPORT CATEGORIE

OLYMPIADE 2022 - STANDAARD CATEGORIE
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CONTROLEUR(S) OP DE LOSSINGSPLAATS

De liefhebber geeft zijn duifjes de beste verzorging op-
dat ze in optimale omstandigheden zouden kunnen deel-
nemen aan een vlucht. Van zodra de duifjes de mand 
ingaan, ligt het lot echter niet meer in zijn handen. Van-
af dan zijn er nog een heleboel factoren die meespelen 
vooraleer de manden opengaan … de rusttijd, het dren-
ken, de verluchting, de inplanting op het terrein, …
In het belang van het dierenwelzijn enerzijds en het zor-
gen dat iedere duif met gelijke kansen aan de start komt 
anderzijds, zet de KBDB in op de bewustmaking van het 
belang hiervan bij de transporteurs. Alzo hebben ze extra 
controleurs aangesteld.

Zondag 30 mei kreeg Jean-Pierre Stadtfeld uit Aalst zijn 
vuurdoop en mocht samen met Luc De Backer, voorzitter 
van PE Oost-Vlaanderen, op pad om een controle uit te 
voeren te Quiévrain.

Jean-Pierre is ook scheidsrechter in het voetbal. Zijn in-
schattingsvermogen en opmerkzaamheid die hij daar 
heeft opgedaan komen hier zeker goed van pas. Een 
controleur trekt geen gele of rode kaarten, hij rapporteert 
enkel aan de Raad van Beheer en Bestuur. Evenwel, zijn 
manier van noteren zal zeker invloed hebben op de be-
sluitvorming. Een menselijke fout kan altijd gebeuren, de 
‘geest’ van de letter moet hier dan de bovenhand heb-
ben. Maar bepaalde zaken vb. overlading, geen drinken 
geven of een recidive zijn onverbiddelijk.

Er is meer om handen dan louter alleen de camions, man-
den en duiven te inspecteren: vb. checken of de manden 
van de samenspelen bij elkaar staan opgesteld, een be-
slissing nemen bij een technisch probleem bij een los-
sing, indien nodig de lossingsverantwoordelijke of de 
voorzitter van het sportcomité contacteren,… 

Ook de staat van het lossingsterrein dient te worden ge-
controleerd, al of niet in samenwerking met de plaatselij-
ke terreinverantwoordelijke, de noden bekijken tot maai-
en of snoeien op het terrein of in de directe omgeving.
Laat vooral één ding duidelijk zijn, een lossingscontrole 
is in het allerminst een heksenjacht om boetes te innen. 
Ze is en blijft gewoon nodig om iedereen alert te houden. 
Onze duifjes verdienen dat !

Jean-Pierre, vanaf morgen mag je zelf 
op stap, ik weet dat je het goed zal doen, 
succes !

Luc.
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WORLD BEST PIGEON – 2021 - BESTE DUIF  TER WERELD 

van km tot km aantal wedvl. Min Km Liefhebbers Duiven Prijzen 5% afwijking Aantal duiven

Snelheid 100 400 5 750 20 150 1/5 ja 3

Halve fond 300 600 4 1400 20 150 1/5 ja 3

Fond > 500 3 1500 20 150 1/5 ja 3

All round 6 1750 20 150 1/5 ja 3

van 100 tot 400 2 tot 3 20 150 1/5 ja

van 300 tot 600 2 tot 3 20 150 1/5 ja

>500 1 tot 2 20 150 1/5 ja

Marathon >700 900 2 1400 20 150 1/5 ja 3

Supermarathon >900 2 1800 20 150 1/5 ja 3

Totaal 18

WORLD BEST PIGEON 
OP 1 JAAR

WORLD BEST PIGEON 2021 - DEELNEMINSFORMULIER

Datum Vlucht Aantal km
100 tot 400

Aantal 
liefhebbers

Prijzen Aantal duiven 
Max 5000

Coëfficiënt

1

2

3

4

5

Min 750 Min 20 per 5 Min 150
Totaal coëfficiënt

SNELHEID

RINGNUMMER:..........................  JAARTAL:..........................

NAAM VAN HET HOK:

ADRES:

LIDNUMMER:

De KBDB heeft beslist om opnieuw deel te nemen aan het kampioen-
schap WORLD BEST PIGEON, georganiseerd door de FCI, en dit in 
alle categorieën.

De liefhebbers, aangesloten bij de KBDB in 2021, kunnen het pal-
mares van hun beste duif/duiven toesturen : 

 - aan de nationale zetel (per post, per fax, per e-mail)
 - door gebruik te maken van het deelnameformulier hieronder  

 opgenomen en eveneens gepubliceerd op de website van de KBDB
 - de uitslagen, ter staving, dienen verplichtend te worden  

 meegestuurd met het deelnameformulier.

 - De uiterste datum van indiening wordt zo vlug mogelijk  
 medegedeeld.

1. Criteria
De onderstaande tabel vermeldt de criteria voor deelname aan de 
verschillende categorieën.
De afwijking van 5% kan gebruikt worden voor het aantal kilome-
ters per vlucht.  Het totale aantal kilometers moet echter voldoen 
aan de opgelegde criteria..

2. Berekening
In overeenstemming met de regels van de FCI is het berekenings-
systeem identiek aan datgene wat wordt gebruikt bij andere 
FCI-evenementen.

Voor de categorieën snelheid, halve fond, fond en all round :  

Plaats X 1000                                        
Aantal ingekorfde duiven ( Max 5000)

Voor de categorieën marathon en supermarathon :

Plaats X 1000                          
Aantal ingekorfde duiven

De duif die het laagste puntenaantal scoort, staat als eerste op de 
algemene ranking.  De coëfficiënt wordt berekend tot drie cijfers 
na de komma.



Datum Vlucht Aantal km
300 tot 600

Aantal 
liefhebbers

Prijzen Aantal duiven 
Max 5000

Coëfficiënt

1

2

3

4

Min 1400 Min 20 per 5 Min 150
Totaal coëfficiënt

Datum Vlucht Aantal km
> 500

Aantal 
liefhebbers

Prijzen Aantal duiven 
Max 5000

Coëfficiënt

1

2

3

Min 1500 Min 20 per 5 Min 150
Totaal coëfficiënt

Datum Vlucht Aantal km Aantal 
liefhebbers

Prijzen Aantal duiven 
Max 5000

Coëfficiënt

van 100 tot 400
min 2 max 3

1

2

3

min. 20 per 5 Min 150

van 300 tot 600
min 2 max 3

1

2

3

min. 20 per 5 Min 150

> 500 
min 1 max 2

1

2

Min 20 per 5 Min 150
Totaal  6 vluchten Totaal coëfficiënt

HALVE FOND

FOND

ALL ROUND

RINGNUMMER:..........................  JAARTAL:..........................

RINGNUMMER:..........................  JAARTAL:..........................

RINGNUMMER:..........................  JAARTAL:..........................

MARATHON

SUPERMARATHON

Datum Vlucht Aantal km
700 tot 900

Aantal 
liefhebbers

Prijzen Aantal duiven Coëfficiënt

1

2

Min 1400 20 per 5 Min 150
Totaal coëfficiënt

Datum Vlucht Aantal km
>900

Aantal 
liefhebbers

Prijzen Aantal duiven Coëfficiënt

1

2

Min 1800 20 per 5 Min 150
Totaal coëfficiënt

RINGNUMMER:..........................  JAARTAL:..........................

RINGNUMMER:..........................  JAARTAL:..........................

Min 1750
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HET HOEKJE VAN ONZE LEDEN

Liam wandelseck uit Lebbeke - 9 jaar

Liam wandelseck uit Lebbeke - 9 jaar Liam wandelseck uit Lebbeke - 9 jaar
Godfriaux Simon uit Perwez - 8 jaar

Geirnaert - 
De Maertelaere uit Schellebelle

Borremans Jerremiah uit Liedekerke

“ZORG DAT UW “ZORG DAT UW 
DUIF NIET ZELF DUIF NIET ZELF 
VOOR TRANSPORT VOOR TRANSPORT 
DIENT TE ZORGEN DIENT TE ZORGEN 
OM THUIS TE  OM THUIS TE  
GERAKEN.”GERAKEN.”

VERDWAALDE DUIVEN 

Wij ontvangen dagelijks klachten van particulieren die een 
duif hebben opgevangen en deze aan de rechtmatige eige-
naar willen terug bezorgen, maar helaas het deksel op de 
neus krijgen. Wij besparen u de details die sommigen te ho-
ren krijgen. Op sociale media worden scandaleuze uitspraken 
gepost. Als dit zo doorgaat, zal in de toekomst hoogstwaar-
schijnlijk de start van het seizoen en het vluchtprogramma 
mee worden bepaald door andere instanties.

Wij vestigen er de aandacht op dat dit zeer ernstige schade 
toebrengt aan het imago en de toekomst van onze sport. 

Wij begrijpen dat het ophalen van duiven niet altijd evident 
is voor iedereen, maar we willen iedereen op zijn plichten 
wijzen als eigenaar van het dier.  

Het is reeds voorgevallen dat een opvanger een dierenam-
bulance belt en dat de kosten worden verhaald op de eige-
naar van de duif. Deze factuur kan zeer hoog oplopen !

Dus, beste duivenliefhebbers, haal uw duiven op, zoek con-
tact met liefhebbers of een vereniging uit de buurt van de 
opvanger of contacteer één van onderstaande firma’s om de 
duif op te halen ! 
 - Transport Guisset,  
 GSM 0499/413374
 - Duivenvervoer.nl - 0031/614470890 of  
 e-mail: info@duivenvervoer.nl

Wij verzoeken iedereen die een firma kent die deze dienst 
eveneens aanbiedt, contact te nemen met de KBDB zodoen-
de dat we deze lijst kunnen uitbreiden en er melding kunnen 
van maken op onze website.

Alvast bedankt voor uw medewerking ! 
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CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN

Reglement Jeugdkampioenschap & Peterkampioenschap.

1. De prijzen dienen behaald te worden per 3-tal zonder  
 breuken en minstens 50 deelnemende duiven.
2. Eén vlucht per weekend, per categorie.
 Vluchten voor verschillende categorieën in hetzelfde  
 weekend zijn toegestaan.
3. Midweekvluchten alsook vluchten op feestdagen die niet  
 op een zaterdag of zondag vallen tellen niet mee.
4. De vluchten vanaf 1 april tot en met 30 september komen in  
 aanmerking.
5. Voor alle vluchten tellen ofwel de lokale, regionale (door  
 KBDB erkende verbonden), provinciale, zonale, nationale of  
 internationale uitslag.
 Leden die in een grensgemeente wonen, en inkorven in de  
 aangrenzende provincie kunnen deze uitslagen gebruiken.
6. Lid zijn van de KBDB met wettelijke machtiging tot het  
 houden van reisduiven (afzonderlijk hok en afzonderlijke  
 hoklijst zijn strikt noodzakelijk)
7. Zelfstandig jong duivenliefhebber zijn, d.w.z. zelf inkorven,  
 klokken en verzorgen
8. Voor iedere categorie telt eerst het aantal prijzen dan de  
 kleinste coëfficiënt.
9. “Algemeen kampioen” wordt diegene die zich het best  
 weet te klasseren in zowel het kampioenschap Snelheid als  
 het kampioenschap Halve fond en Fond. Bij gelijkheid  
 wordt in deze volgorde gekeken naar: aantal klasseringen,  
 som van de plaats in de klasseringen, som van de prijzen  
 en als laatste de kleinste coëfficiënt
10. Bij eventuele geschillen is de uitspraak van het bestuur  
 onherroepelijk 
 Inschrijven kan tot en met 31 oktober door de uitslagen te  
 mailen naar Jeugdclub.oostvlaanderen@gmail.com 
 Guy Callebaut, Grote Baan 140, 9310 Herdersem – Aalst.

Kampioenschappen jeugd (6-12 jaar / 13-21 jaar / 22-30 jaar) 

• Snelheid :
 o Met 1ste en 2de afgegeven duif 
 o Maximum 5 uitslagen
 o Oude, jaarse en jonge vrij te kiezen
 o Tot Parijs
• Halve fond :
 o 1ste en 2de afgegeven duif
 o Maximum 4 uitslagen
 o Oude, jaarse en jonge vrij te kiezen
 o van Parijs tot en met Vierzon
• Fond :
 o 1ste en 2de afgegeven duif
 o Maximum 3 uitslagen 
 o oude, jaarse en jonge vrij te kiezen
 o alle vluchten verder dan Vierzon
• Asduif snelheid :
 o Maximum 6 uitslagen
 o Klassement voor oude/jaarse en klassement voor jonge duiven
 o Tot Parijs
• Asduif halve fond :
 o Maximum 4 uitslagen 
 o Klassement voor oude/jaarse en klassement voor jonge duiven
 o van Parijs tot en met Vierzon 
• Asduif fond
 o 3 uitslagen
 o Klassement voor oude/jaarse en klassement voor jonge duiven
 o alle vluchten verder dan Vierzon

Kampioenschap voor beginnelingen +30 jaar

De leden beginneling +30 jaar zenden max. 7 uitslagen 
in op vluchten naar keuze met de 1ste + 2de afgegeven duif.
1 vlucht per weekend

Asduif kampioenschap voor beginnelingen +30 jaar
Maximum 4 uitslagen
Klassement voor oude/jaarse en klassement voor jonge duiven

Peterkampioenschap

De duivensport heeft dringend nieuwe leden nodig.
Velen die beginnen verlaten al snel terug de sport en dit om 
uiteenlopende redenen.
Wij als Jeugdclub Oost-Vlaanderen proberen de beginnende 
jeugd te ondersteunen en nieuwe leden aan te trekken.
Ook u, als “ervaren rot in het vak”, heeft een belangrijke taak in 
dit geheel.

Word jij peter van de jeugd 
in Oost-Vlaanderen?

Waarom?
U, als ervaren duivenliefhebber, heeft alle kennis in pacht.
Door je kennis te delen zorg je voor de belangrijke  
succeservaringen bij de jeugd.

Wat?
Elke peter krijgt door de jeugdclub een jeugdlid (tot 21 jaar) 
toegewezen. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
woonplaats van jeugdlid en peter en dit om het contact te 
bevorderen. Ook als er nieuwe leden aansluiten bij Jeugd-
club Oost-Vlaanderen nemen we contact met u op om te 
luisteren of u interesse heeft om dit lid te ondersteunen.
Een peter ben je niet voor even maar voor het leven.  
Het is de bedoeling dat je peter blijft van het jeugdlid dat je 
toegewezen krijgt.
Hoe je dat wil invullen laten we volledig aan u over.  
Maar wees bewust van uw uiterst belangrijke taak.

Extra
Elke peter krijgt een naturapakket tijdens onze kampioe-
nendag.

Kampioenschap
De peters zenden 5 uitslagen in op vluchten naar keuze 
met de 1ste + 2de afgegeven duif. 
De jeugdleden zenden 3 uitslagen in op vluchten naar 
keuze met de 1ste afgegeven duif .
Er zal een kampioenschap worden opgemaakt door optel-
ling van de punten behaald door de peter en het jeugdlid.

Inschrijven kan tot en met 31 oktober door de uitslagen 
te mailen naar Jeugdclub.oostvlaanderen@gmail.com 
Guy Callebaut, Grote Baan 140, 9310 Herdersem – Aalst
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CRITERIUM FOND JONGE DUIVEN met eerst getekende

BEYERS WAARDEBONNEN (TWV €800) PER VLUCHT TE WINNEN:
 1ste prijs  € 125
 2de prijs  € 100
 3de prijs   € 75
 4de t.e.m. 13de prijs  € 50

Over de 4 vluchten samen in totaal een BEYERS waardebonnen pakket twv €3.200.

CRITERIUM SNELHEID JONGE DUIVEN PER ARRONDISSEMENT MET EERST GETEKENDE TIJDENS 
2 VAN DE 4 ONDERSTAANDE VLUCHTEN IN HETZELFDE SAMENSPEL/VERENIGING

(Arr. Antwerpen, Arr. Turnhout en Arr. Mechelen).

Quiévrain: 13/06/2021 of 27/06/2021
Noyon: 11/07/2021 of 25/07/2021

Momignies: 12/06/2021 of 26/06/2021
Soissons: 10/07/2021 of 24/07/2021

Rodania horloge te winnen door de liefhebbers met het laagste coëfficient per arrondissement OVER DE 2 VLUCHTEN IN HETZELFDE SAMENSPEL/VERENIGING. 
De winnaar met de allerlaagste coëfficiënt over de 2 vluchten ontvangt bovendien een waardebon van 25 €.

DE GEWONNEN PRIJZEN DIENEN PERSOONLIJK AFGEHAALD TE WORDEN OP DE PROVINCIALE KAMPIOENENDAG VAN ANTWERPEN IN HET ALDHEM HOTEL TE GROBBENDONK OP 12 DECEMBER 2021.

Rodania horloge te winnen : 
• voor de ereprijswinnaars op de provinciale vluchten (enkel jonge duiven)

• voor de eerst getekende jaarling of oude duif met de kleinste coëfficiënt op één van de 4 vluchten
• voor de superduif BEYERS ( = asduif OP 3 VAN DE 4 BOVENVERMELDE vluchten) + waardebon twv €25

BEYERS WAARDEBONNEN (TWV €600) PER ARRONDISSEMENT TE WINNEN:
 1ste prijs  € 125
 2de prijs  € 100
 3de prijs   € 75
 4de t.e.m. 9de prijs  € 50

Over de 3 arrondissementen samen in totaal een BEYERS waardebonnen pakket twv €1.800.

AAN DE DUIVENVRIENDEN ANTWERPEN

 24/07/2021  FAY-AUX-LOGES JONGE DUIVEN  (provinciale uitslag) 

 31/07/2021 BOURGES JONGE DUIVEN  (provinciale dubbeling)

 07/08/2021 CHATEAUROUX   JONGE DUIVEN (provinciale dubbeling)

 21/08/2021 AUXERRE   JONGE DUIVEN (provinciale uitslag)

Meer info en de deelnemingsformulieren kan u terugvinden op de website van de KBDB 
onder het item PE Antwerpen actueel of in het Bondsblad Nr 1.
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PROMOHOK DIERENZORG SINT JOZEF GEEL

In 2005 werd op  Sint Jozef  in Geel een duivenhok geplaatst gespon-
sord door de KBDB ter promotie van de duivensport bij jongeren. Leer-
lingen  hebben samen met hun leerkrachten de bijkomende voorzie-
ningen afgewerkt. Volières voor de kwekers werden door de afdeling 
metaal in mekaar gelast. De leerlingen van de afdelingen hout,bouw 
en elektriciteit hebben een instructieruimte onder de duiventil ge-
bouwd waar de leerlingen eerst de nodige uitleg krijgen alvorens aan 
de slag te gaan bij de duiven. 

De duiven worden gedurende het ganse jaar verzorgd tijdens de prak-
tijklessen vogels door leerlingen van de richting Dierenzorg. Naast vo-
gels krijgen de leerlingen tijdens hun opleiding ook les over andere 
gezelschapsdieren zoals honden, katten, paarden, vissen, reptielen, 
kippen, volièrevogels, schapen, geiten…

De leerlingen van het derde en vierde jaar van het middelbaar onder-
wijs staan in voor de dagelijkse verzorging  van de duiven. Het gaat 
jaarlijks om een 70-tal jongeren die kennismaken met de duivensport. 
Een praktijkgroep bestaat uit een 8-tal leerlingen. Iedere praktijkgroep 
komt om de twee weken voor vier uur praktijk op het duivenhok. Dui-
ven lenen zich uitstekend om les te geven. Ze zijn goed te hanteren, 
kennen weinig stress en kweken snel. De leerlingen kiezen drie favo-
riete koppels waar ze de administratie van bijhouden, ze kiezen een 
jonge duif die ze een naam mogen geven en ook verzorgen geduren-
de het schooljaar.

De leerlingen krijgen volgende handelingen aangeleerd :  het reinigen 
van een hok, hanteren van duiven, uitvoeren van een gezondheids-
controle,identificatie duiven (kleuren veren en ogen,hoe gaat de rui in 
zijn werk, verschil tussen doffer en duivin), koppelen van de duiven, 
ringen van de jongen, geneeskundige begeleiding , parasieten behan-
deling, voederen van de duiven tijdens de verschillende seizoenen, 
opleren van jonge duiven waarbij we de snelheden en vliegtijden be-
rekenen,exterieurbeoordeling.

We trachten een gans jaar door de duiven in een goede gezondheid 
en perfecte conditie te houden en jaar na jaar mooiere duiven te kwe-
ken. We selecteren vooral op exterieur en proberen in de mate van 
het mogelijke de duiven een aantal keren per jaar mee te geven op 
wedstrijd.

We hebben 20 koppels kwekers ,  12 weduwnaars en een 80-tal jonge 
duiven . Met de kwekers worden een 3-tal nesten gekweekt. Twee nes-
ten voor school totdat iedere leerling zijn eigen duif heeft. De overige 
duiven worden ofwel uitgewisseld met bevriende liefhebbers die ze 
ook op de wedstrijden testen of naar leerlingen die van hun ouders 
toestemming krijgen om duiven te houden.

Kwekers en weduwnaars worden definitief  gekoppeld  begin decem-
ber zodat de eerste jongen kunnen geringd worden door de leerlingen 
vlak na het kerstverlof. Er wordt  vroeg gestart met voorkoppelen zodat 
iedere praktijkgroep de kans heeft om koppels samen te stellen. 

Jaarlijks brengen we een bezoek aan  Lemmens Pigeons  te Balen waar 
de leerlingen kennis kunnen maken met de professionele duivensport 
en waar sommige leerlingen later hun stage volbrengen. 

`De duiven zijn verkregen bij volgende liefhebbers :  Huybrechts Fran-
cois,  Raf en Lars Luyckx, Corten Achiel, Ceusters Peter, Vanroosbroeck 
Francois, Menten Benny, Keller Jean, VanGelder Kees, Dedecker Kurt,  
Verbeek Bart, Verkoeyen Yvo, Vandeperre Clement,  Didden Roger.

Onlangs vloog een doffer ”Rudolf” genaamd van leerling Hanne een 
ereprijs van 824 oude duiven op Soissons in het samenspel “De Oost-
grens”.

Enkele duiven gekweekt op Sint Jozef die een ereprijs vlogen :

Keller Jean speelde met 4 duiven die gekweekt werden op Sint Jozef  
1ste ,2de ,3de  en 8ste  prijs van 131 duiven op Troyes (215 km).

Bedankt aan de KBDB voor het plaatsen van een promohok op onze 
school. Op deze manier kunnen jaarlijks veel jongeren kennis maken 
met de duivensport! Jaarlijks gaan enkele leerlingen van start met het 
houden van duiven, de interesse bij de jeugd is er zeker!

Bedankt aan al de liefhebbers voor het bezorgen van duiven!

Leraar Praktijk Vogels- Duiven op het Sint Jozef te Geel 
Weyns D.

Liefhebber Duif Vlucht Prijs / Aantal 
duiven

Kogeka Weyns David
Sint-Jozef Geel

6173440 - 11 Momignies  
 138 km  2011

1 ste / 597 jonge
2 de / 1185 jonge 

Corten Achiel
Testelt

6298165 - 14 Bourges  
472 km  2016

1 ste / 202 oude

Copine Jean Marc
Monceau en Ar-
denne

6065455 - 18 Chalons de 
Champagne
115 km  2018

1 ste / 98 jonge

Keller Jean
Saint-Hubert

6031534 - 17 Troyes
215 km 2018

1 ste / 131 jaar-
duiven

Keller Jean
Saint-Hubert

6031530 - 17 St- Dizier
155 km 2019

1 ste / 611 oude
5 de / 3156 oude

Luyckx Raf &Lars
Geel

6063018 - 20 Momignies
138 km 2021

1 ste / 569 jaar-
duiven

Kogeka Weyns David
Sint-Jozef Geel

6065185 - 20 Soissons
235 km 2021

1 ste / 436 jaar-
duiven
1 ste / 824 oude

Hanne met haar duif Rudolf die 

de overwinning behaalde op Soissons. Hanne
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PTI KORTRIJK

Na een jaar van Covid, zijn we in september herbegonnen om 
de leerlingen op het PTI de liefde voor de duif mee te geven.
Na het prachtige resultaat van onze duifjes op Narbonne 
vorig jaar, zijn er heel wat vragen gekomen van de leerlin-
gen.                                                                                                                                                                       

De reisduif is sedert dit schooljaar definitief in het lessenpak-
ket opgenomen. Niet alleen de praktische maar ook de theo- 
retische kant, waarbij beeldmateriaal kan worden getoond van 
Plattelands TV, komen aan bod. Sedertdien is er nog meer in-
teresse en bewondering gekomen bij de leerlingen uit de ver-
schillende klassen.

Dat de duivensport nog lang niet dood is, blijkt uit de vele vra-
gen waarmee de leerlingen zitten.

Wekelijks krijgen enkele leerlingen, via een beurtrol, de prak-
tische kant van de duivensport te zien. Dit stopt echter niet bij 
het krabben en het voeren, maar ook het hanteren, loslaten en 
als het moment aangebroken is ook het koppelen, ringen … .

Naar jaarlijkse gewoonte krijgen onze jongen bij hun geboorte 
een naam. Deze wordt door onze leerlingen gegeven bij het 
ringen. Elk van onze leerlingen ringt hierbij een eigen duif-
je. Dit duifje neemt dan later deel aan onze eigen wedstrijd, 
waarbij leerlingen en leerkrachten evenals de bewoners van 
het Woonzorgcentrum St Jozef met elkaar in competitie gaan.  

Begin september volgt dan uiteraard ook een prijsuitreiking 
voor het beste duifje van het jaar.

Ondertussen hebben de leerlingen heel wat leerstof over de 
duif te verwerken gekregen. Van de start bij het bouwen van 
een hok tot de viering van de echte kampioenen.
Straks wordt hun kennis getest tijdens de examens, maar we 
hebben er een goed oog op dat ze deze met groot succes zul-
len afleggen.

Ondertussen maken onze duiven zich klaar om op de zware 
fond-vluchten uit te halen. Hopelijk lukt dit net zo goed als vorig 
jaar.

Want het zijn nu net deze afstanden die het meeste indruk ma-
ken bij de jonge gasten. En zeg nu zelf wie krijgt niet graag een 
topper op Narbonne of Barcelona in zijn handen.

Onze jonge duiven zijn nu ook in volle voorbereiding van hun 
eerste seizoen. De jongeren waren er alvast enkele keren bij 
toen hun duifje terugkwam van de eerste leervluchtjes. Dit is 
veelbelovend voor de toekomst. Hier komen zeker liefhebbers 
uit in de toekomst!

Op de foto zien we de leerlingen van de klas 3PDM afdeling 
dier, samen met vrijwilliger Ronny, die steeds paraat staat om 
bij te springen waar nodig.



Meer dan 90 jaar ervaring en 3 generaties in de duivensport op topniveau !

Group Lataire (www.coolbird.be).

Meer info   en webshop www.vanhee.be www.vanheeproducts.be

Het volledige gamma is te verkrijgen via apotheek,

Vanrobaeys (www.vanrobaeysbelgium.com) en verdelers,

Ondersteunt de spieropbouw, verbetert de 
conditie en verhoging van het 

uithoudingsvermogen.

Vanergy 13000+

Spieropbouw en energie.Optimale luchtwegen.
Weerstandsverhogend natuurproduct 
ter ondersteuning van de bovenste 

luchtwegen.

Vanasept Nature 12500 

Van-Oliemix 10500 

Bron van Omega-6-vetzuren en Omega-3 vetzuren.
Energierijke oliemix. 

 

Van-Tricocci 16000 

2 in 1 weerstandsverhogend 
natuurproduct.

150 ml

500 ml

30 ml

The natural way to success !

500 ml

500 g
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ZZOOMMEERR  JJOONNGGEENN  22002211
INTERNATIONAAL DUIVENKWEEKCENTRUM 

‘LIMBURG’

 Gebr. SIMONS & Zonen - Ransdaal - Nederland
Wederom een unieke kans om uit de gouden kweekhokken met de edelste rassen en 
weergaloze kopvliegers van De Gebr. Simons & Zonen zomer jongen 2021 te bestellen. 

SPECIALE  ACTIE:

INDIEN IK
 10 DUIVEN  BESTEL

(Vóór 3
1 JULI 2021) 

HEB IK
 RECHT OP 

2 DUIVEN GRATIS!!!

B E S T E L B O N  z o m e r  j o n g e n 2 0 2 1
I N T E R N A T 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 ’

RAS Aantal
Aantal

duiver(s)
Aantal

duivin(nen)

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

C & G Koopman (€ 100,-)

Jan van de Pasch (€ 100,-)

Heremans Ceusters (€ 100,-)

Gaby Vandenabeele (€ 100,-)

J. Hooymans (€ 150,-)

Gaston Van de Wouwer 
( Lijn NEW KIM )( € 150,-)

Etienne Meirlaen ( € 200,-)

Totaal:

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

Handtekening:

Ik wens de volgende ZOMER JONGEN 2021 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: 

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

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 2020 een topjaar in diverse landen met afstammingen uit het gouden kweekstation van Gebr. Simons en Zn.. Maar liefst 351 
eerste prijzen werden er gespeeld in diverse landen. Onder andere enkele voornaamste topprestaties: 58x Teletekst met 
afstammingen van Gebr. Simons en Zonen. 

Gebr. Simons & zonen winnen 1ste en 2de NPO op loodzware Limoges 30-5-2021 1654 duiven.

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

''DELANA''
NL11-1039312

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)

''SENNA''
NL11-1038591

1ste pr prov. nat. internat. Bordeaux 1ste pr prov. nat. internat. Bordeaux

De zomer jongen worden afgeleverd 
3de week van augustus 2021.

Transport tijdens de COVID19 is geoorloofd. Wij hebben ontheffing voor duiventransport naar Belgie.

Alle
 jo

nge duiven 

word
en geleverd

 m
et 

een stamboomkaart.

Meer dan 90 jaar ervaring en 3 generaties in de duivensport op topniveau !

Group Lataire (www.coolbird.be).

Meer info   en webshop www.vanhee.be www.vanheeproducts.be

Het volledige gamma is te verkrijgen via apotheek,

Vanrobaeys (www.vanrobaeysbelgium.com) en verdelers,

Ondersteunt de spieropbouw, verbetert de 
conditie en verhoging van het 

uithoudingsvermogen.

Vanergy 13000+

Spieropbouw en energie.Optimale luchtwegen.
Weerstandsverhogend natuurproduct 
ter ondersteuning van de bovenste 

luchtwegen.

Vanasept Nature 12500 

Van-Oliemix 10500 

Bron van Omega-6-vetzuren en Omega-3 vetzuren.
Energierijke oliemix. 

 

Van-Tricocci 16000 

2 in 1 weerstandsverhogend 
natuurproduct.

150 ml

500 ml

30 ml

The natural way to success !

500 ml

500 g




