
Jeugdclub   Oost-Vlaanderen   
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   K.B.D.B.   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   het   volledig   ingevulde   
deelnameformulier   te   mailen   naar   
Jeugdclub.oostvlaanderen@gmail.com     
of   door   dit   formulier   op   te   sturen   per   post   naar  
Guy   Callebaut,   Grote   Baan   140,   9310   Herdersem   –   Aalst   

  
 Prijzen   moeten   worden   opgehaald   tijdens   de   jaarlijkse     

  propagandadag   op   zondag   13   februari   2022   in     
Salons   Mantovani   te   Oudenaarde   

  

mailto:Jeugdclub.oostvlaanderen@gmail.com


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

● Snelheid   :   
o Met   1 ste    en   2 de    afgegeven   duif     
o Maximum   5   uitslagen   
o Oude,   jaarse   en   jonge   vrij   te   kiezen   
o Tot   Parijs   

● Halve   fond   :   
o 1 ste    en   2 de    afgegeven   duif   
o Maximum   4   uitslagen   
o Oude,   jaarse   en   jonge   vrij   te   kiezen   
o van   Parijs   tot   en   met   Vierzon   

● Fond   :   
o 1 ste    en   2 de    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   1 ste    +   2 de    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   Jeugdclub   
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   kampioenendag.  

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

  
Inschrijven   kan   tot   en   met   31   oktober   door   het   volledig   ingevulde   
deelnameformulier   te   mailen   naar     Jeugdclub.oostvlaanderen@gmail.com     
of   door   dit   formulier   op   te   sturen   per   post   naar  
Guy   Callebaut,   Grote   Baan   140,   9310   Herdersem   –   Aalst   
  

Prijzen   moeten   worden   opgehaald   tijdens   de   jaarlijkse   
propagandadag   op   zondag   13   februari   2022   in     
Salons   Mantovani   te   Oudenaarde   
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