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STATUTAIRE NATIONALE ALGEMENE 
VERGADERING 29.10.2021 

VOORLOPIGE DAGORDE 

1. Goedkeuring van de notulen van de digitale nationale  
 buitengewone en statutaire algemene vergadering  
 van 26.02.2021;

2.  Vaststelling van de prijs van de ring 2022 voor te stellen aan  
 de Minister van Financiën en de bepaling van het bedrag  
 van de supplementaire bijdrage vanaf de aankoop van  
 X aantal ringen;

3. Data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale  
 wedvluchten voor 2022;

4. Sportieve organisatie voor het komende vluchtseizoen;

5. Voorstellen tot uitsluiting;

6. Aanvragen tot opheffing van uitsluiting en aanvragen  
 tot het verlenen van eerherstel.

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

Het sportseizoen is voorbij. Op sportief vlak werden we 
allemaal geconfronteerd met "abnormale" verliezen van 
jonge duiven en zelfs van oude duiven. Dit is een algeme-
ne vaststelling in het hele land.
Sommigen hebben het over een nieuw fenomeen dat de 
terugkeer van de duiven verstoort, anderen, de oude rot-
ten in het vak, hebben het over een cyclisch verschijnsel 
en halen enkele gedenkwaardige jaren aan. Gedenkwaar-
dig in de verkeerde zin van het woord, wel te verstaan.
De KBDB moet deze signalen in gedachten houden en, 
binnen zijn mogelijkheden, trachten manieren te vinden 
om dit verschijnsel in kaart te brengen.

De huidige maatschappij is in constante vooruitgang en zo 
ook de KBDB. Op vlak van doping zijn er nieuwe procedu-
res ingevoerd om een bredere controle mogelijk te maken.
Sinds dit jaar hebben wij een nieuwe screeningprocedure 
ingevoerd, gebaseerd op het onderzoek van de uitwerp-
selen die, na de vrijlating van de duiven, in de manden 
werden verzameld. Het gaat hier niet om een rechtstreek-
se controle op liefhebbersniveau, maar om een analyse 
van het mogelijk gebruik van verboden producten, regio 
per regio, vereniging per vereniging. Natuurlijk zijn de tra-
ditionele dopingcontroles nog steeds van kracht.

Wij worden gesteund door de regionale ministeries van 
dierenwelzijn en onze samenwerking met het CER-labora-
torium in Marloie is meer dan geslaagd. Wij hebben baat 
bij hun professionalisme, maar ook bij hun deskundigheid 
bij de analyse van de monsters die door de controleurs 
van de KBDB worden toegezonden. Wij nodigen u uit het 
artikel over "doping" in dit bondsblad te lezen.

Zoals u waarschijnlijk weet, zijn zowel de KBDB als ikzelf, 
actief op de sociale netwerken. Af en toe worden er dan 
ook artikels gepost over de duivensport. Dit stelt ons ener-
zijds in staat de liefhebbers te informeren, maar geeft hen 
ook de mogelijkheid rechtstreeks op de KBDB-publicaties 
te reageren. 
De KBDB heeft niets te verbergen. Het is echter pijnlijk om 
niet-constructieve en zelfs beledigende commentaren te 
lezen. Persoonlijke aanvallen zijn niet aanvaardbaar. 
Kritiek op de KBDB en zijn werking kan en mag worden 
gepubliceerd, maar alleen op voorwaarde dat andere op-
lossingen worden voorgesteld. Kritiek moet positief en 
constructief zijn.

Tijdens dit seizoen werden de lossingsverantwoordelij-
ken zwaar bekritiseerd. Ik ben persoonlijk tussengeko-
men bij een van deze critici, door hem een oplossing te 
bieden voor volgend jaar. Ik heb hem voorgesteld om zelf 
lossingsverantwoordelijke te worden voor zijn regio. Zijn 
reactie liet niet op zich wachten, hij trok zich snel terug, 
hij wenste zo’n zware verantwoordelijkheid niet op zich te 
nemen. De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN

KBDB-RFCB vzw 

Wie einde van het seizoen zegt, zegt ook de bekend- 
making van de kampioenschappen.

Dit jaar heeft de KBDB besloten de nationale kampioen-
schappen automatisch te berekenen. Dit is een stap in 
de overgang naar een modernere duivensport. De KBDB 
zal er wel nauwlettend op toezien dat de modernisatie 
de gewoonten van haar leden niet teveel verstoort. Ik wil 
graag van deze gelegenheid gebruik maken om de men-
sen te bedanken die verantwoordelijk zijn voor de over-
dracht van informatie van de lokalen, overkoepelingen, 
dubbelingen,.... zonder hen kan het systeem niet werken. 
Dit nieuwe berekeningssysteem zit wel nog in zijn  
kinderschoentjes. Bij het schrijven van dit voorwoord zijn 
de kampioenschappen nog niet gepubliceerd, omdat de 
databank met de nationale resultaten nog niet volledig is.

De voorbereidingen van de Nationale Dagen 2020 & 2021 
zijn volop aan de gang. Deze zullen plaatsvinden op 2,3 
en 4 december in Gent. Verdere informatie vindt u terug 
in dit bondsblad.

De herfst kondigt ook het houden van bijeenkomsten in 
de verschillende provincies aan. De leden van de NRBB 
verzoeken de provinciale entiteiten om toe te zien op de 
eerlijke beoefening van de duivensport. In dit verband zou 
het interessant kunnen zijn het huidig reglement aan te 
passen. De grote verschillen tussen de provincies onder-
ling, zorgen vaak voor grote frustraties bij de liefhebbers. 
Ik zal daarom pleiten om met alle betrokken partijen aan 
tafel te zitten om samen op een constructieve manier naar 
oplossingen te zoeken.

Zoals beloofd, zal ik mijn pelgrimsstaf meenemen en 
door België reizen om de duivensport in de verschillende  
streken te "voelen". We zullen elkaar bij deze gelegenheid 
zeker ontmoeten.

Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om, in 
naam van de KBDB, alle vrijwilligers in de verenigingen, 
de controleurs en de collega's te bedanken die door de 
KBDB gemandateerd zijn en die, zonder de uren te tellen, 
hun tijd ter beschikking stellen van de goede werking van 
onze vereniging.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten!
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PROGRAMMA NATIONALE DAGEN 2020 &2021

DONDERDAG 02/12/2021  FLANDERS EXPO
Hal 8

14u00-18u00  Opening van de BEURS met standen van de duivenPERS, 

 standen met DUIVENSPORTARTIKELEN en standen van de  

 JEUGDCLUBS en STANDAARD

14u00-18u00  Inkorving van de duiven voor de STANDAARD   

PRIJSUITREIKING aan de NATIONALE KBDB KAMPIOENEN en AS-DUIVEN 

2020 (categorieën Snelheid, Kleine ½ Fond, Grote ½ Fond tot Grote Fond,  

All Round, Rhône Vallei & Algemeen)  

Vanaf 15u00 stipt  
 As-Duif Snelheid Jonge Duiven   
  As-Duif Snelheid Jaarlingen 
  As-Duif Snelheid Oude Duiven 
  As-Duif Kleine ½ Fond Jonge Duiven 
  As-Duif Kleine ½ Fond Jaarlingen 
  As-Duif Kleine ½ Fond Oude Duiven 
 As-Duif Grote ½ Fond Oude Duiven 
 As-Duif Grote ½ Fond Jaarlingen 

Vanaf 16u00  
 As-Duif Grote ½ Fond Jonge Duiven 
 As-Duif Fond Oude Duiven 
 As-Duif Grote Fond & Fond Jaarlingen 
 As-Duif Grote Fond Oude Duiven 
  As-Duif All Round Oude Duiven & Jaarlingen 
 As-Duif All Round Jonge Duiven 
 As-Duif Rhône Vallei Oude Duiven 
 Snelheid Jonge Duiven
 Snelheid Oude Duiven en Jaarlingen 
 Kleine ½ Fond Jonge Duiven 

Vanaf 17u00  
  Kleine ½ Fond Oude Duiven en Jaarlingen 
  Grote ½ Fond Jonge duiven 
 Grote ½ Fond Oude Duiven & Jaarlingen 
 Rhône Vallei Oude Duiven 
 Fond Oude Duiven 
 Fond Jaarlingen 
 Grote Fond Jaarlingen 
 Grote Fond Oude Duiven 
  Algemeen  

Om 19uur – GALA-AVOND 
Muzikale omlijsting met DJ ARJAN. 
Opening van de deuren: 18u40

UITREIKING van de GOUDEN, ZILVEREN en BRONZEN 
MEDAILLES aan de NATIONALE KBDB KAMPIOENEN en 
AS-DUIVEN  2020 (categorieën Snelheid, Kleine ½ Fond, 
Grote ½ Fond tot Grote Fond, All Round, Rhône Vallei & 
Algemeen -  enkel 1 – 2 & 3)

VRIJDAG 03/12/2021 FLANDERS EXPO
Hal 8

14u00-18u00  Opening van de BEURS met standen van de duivenPERS, 

 standen met DUIVENSPORTARTIKELEN en standen van de  

 JEUGDCLUBS en STANDAARD

14u00-18u00  Keuring van de STANDAARD duiven

PRIJSUITREIKING aan de NATIONALE KBDB KAMPIOENEN en AS-DUIVEN 

2021 (categorieën Snelheid, Kleine ½ Fond, Grote ½ Fond tot Grote Fond,  

All Round, Rhône Vallei & Algemeen)  

Vanaf 15u00 stipt

 As-Duif Snelheid Jonge Duiven 
  As-Duif Snelheid Jaarlingen 
  As-Duif Snelheid Oude Duiven 
  As-Duif Kleine ½ Fond Jonge Duiven 
  As-Duif Kleine ½ Fond Jaarlingen 
  As-Duif Kleine ½ Fond Oude Duiven 
 As-Duif Grote ½ Fond Oude Duiven 
 As-Duif Grote ½ Fond Jaarlingen 

Vanaf 16u00 

 As-Duif Grote ½ Fond Jonge Duiven 
 As-Duif Fond Oude Duiven 
 As-Duif Fond Jaarlingen 
 As-Duif Grote Fond Jaarlingen 
 As-Duif Grote Fond Oude Duiven 
 As-Duif All Round Oude Duiven & Jaarlingen 
 As-Duif All Round Jonge Duiven 
 As-Duif Rhône Vallei Oude Duiven  
 Snelheid Jonge Duiven
 Snelheid Oude Duiven en Jaarlingen 
 Kleine ½ Fond Jonge Duiven 

Vanaf 17u00 

  Kleine ½ Fond Oude Duiven en Jaarlingen 
  Grote ½ Fond Jonge duiven 
 Grote ½ Fond Oude Duiven & Jaarlingen 
 Rhône Vallei Oude Duiven 
 Fond Oude Duiven 
 Fond Jaarlingen 
 Grote Fond Jaarlingen 
 Grote Fond Oude Duiven 
  Algemeen 

Om 19u00 - GALA-AVOND 
Muzikale omlijsting met DJ ARJAN
Opening van de deuren: 18u40

UITREIKING van de GOUDEN, ZILVEREN en BRONZEN 
MEDAILLES aan de NATIONALE KBDB KAMPIOENEN en 
AS-DUIVEN  2021 (categorieën Snelheid, Kleine ½ Fond, 
Grote ½ Fond tot Grote Fond, All Round, Rhône Vallei & 
Algemeen -  enkel 1 – 2 & 3) 

GRATIS 

TOEGANG 

tijdens de 3 

beursdagen
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PROGRAMMA NATIONALE DAGEN 2020 &2021

ZATERDAG 04/12/2021  FLANDERS EXPO
Hal 8  

9u30 Opening van de BEURS met STANDEN van de duivenPERS, 
 standen met DUIVENSPORTARTIKELEN en standen van de  
 JEUGDCLUBS en STANDAARD

10u00  PRIJSUITREIKING CRITERIUM JEUGDCLUBS en BOURGES  

 van de JONGEREN – seizoen 2020

10u30  PRIJSUITREIKING CRITERIUM JEUGDCLUBS en BOURGES  

 van de JONGEREN – seizoen 2021 

11u00  UITREIKING van de GOUDEN, ZILVEREN en BRONZEN  

 MEDAILLES aan de NATIONALE KBDB KAMPIOENEN 2020  

 en 2021 CATEGORIE JEUGD en PRIJSUITREIKING seizoen  

 2020 en 2021  

11u00 –17u00 TENTOONSTELLING van de te koop gestelde duiven

11u30  PRIJSUITREIKING NATIONAAL KAMPIOENSCHAP JEUGD  

 nationale vluchten jonge duiven – seizoen 2020

12u00 PRIJSUITREIKING van de STANDAARD

13u00  PRIJSUITREIKING NATIONAAL KAMPIOENSCHAP JEUGD  

 nationale vluchten jonge duiven – seizoen 2021

13u30 UITREIKING van de prijzen aangeboden door de BUITEN- 

 LANDSE FEDERATIES, van de GROTE PRIJZEN en de  

 PRIJZEN aan de OVERWINNAARS van de NATIONALE  

 VLUCHTEN – seizoen 2020

15u30 UITREIKING van de GROTE PRIJZEN en de PRIJZEN aan de 

 OVERWINNAARS van de NATIONALE VLUCHTEN –  

 seizoen 2021

16u00 UITREIKING KBDB-prijzen – seizoen 2020 

"Châteauroux I 04.07.2020", “Issoudun 18.07.2020”, “Guéret 01.08.2020”, 

“Bourges II 08.08.2020 (Oude & Jaarlingen)», « Châteauroux II 15.08.2020”, 

«  Bourges II 22.08.2020 (Jonge Duiven)  », «  Argenton  » 06.09.2020  en 

“Châteauroux III 12.09.2020 »

16u30 UITREIKING KBDB-prijzen – seizoen 2021 

"Châteauroux I 06.06.2021", “Issoudun 11.07.2021”, “Châteauroux II 

18.07.2021”, “Bourges II (Vierzon) 31.07.2021 », « Châteauroux III 07.08.2021”, 

« La Souterraine II 28.08.2021 » en “Châteauroux IV 11.09.2021 » 

17u00  PRIJSUITREIKING “OLYMPIC HOPE” - seizoen 2020 en  

 PRIJSUITREIKING “World Best Pigeon” - seizoen 2020 &  

 2021

17u30 HULDE aan de eerste drie geklasseerden van het ALGEMEEN  

 KAMPIOENSCHAP seizoen 2020 & 2021 

Vanaf 18uur  TERUGGAVE van de tentoongestelde Standaard-duiven 

 

VERBROEDERINGSAVOND vanaf 18u00
Optreden van de coverband “Bar Clochard” 

CATERING 
voorzien op DONDERDAG, VRIJDAG & ZATERDAG 

in Hal 8 van Flanders Expo (verzorging door JM Catering)

 

KINDERANIMATIE  op zaterdag 04/12/2021 van 13uur tot 16uur 

Bent u op zoek naar top duiven van top kwaliteit, 
dan bent u bij www.amazing-wings.com aan het juiste adres !

Wij bieden op onze website wekelijks top duiven aan van belgische en duitse origine. 

Broers, zussen of jongen van nationale AS duiven, Olympische AS duiven, eerste prijs winnaars 
en veel andere speciale aanbiedingen. 

Kijk ook naar onze fantastische aanbiedingen bij de „fix price pigeons for sale“ ! 

Bovendien zijn alle leveringen in Vlaanderen GRATIS ! 

Voor verdere informatie kan u mij steeds contacteren: 
Markus Bauer, Kastanjedreef 35, 9080 Lochristi 

Tel. 0032 (0) 471 851357 of e-mail: markus.bauer@telenet.be 

www.amazing-wings.com
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GALA DINER NATIONALE DAGEN 2020 &2021

Dit jaar zullen de nationale kampioenen 2020 en 2021 (1ste, 2de en 3de geklasseerden) in de bloemetjes wor-
den gezet tijdens twee GALA AVONDEN. Bovendien zullen zij, tijdens deze diners, hun prijzen en medailles in 
ontvangst nemen. 
Het zal ongetwijfeld een uniek moment worden voor alle aanwezigen !  

Beide GALA AVONDEN zijn toegankelijk voor iedereen. J&M Catering zorgt voor een culinaire verwennerij. 

Wilde zeebaars, crème van knolselder,  
witte chocolade, hazelnoot en Belgische kaviaar

***
Balotine van parelhoender, pistache en vadouvan, 

paarse wortel en groene kool, aardappel  
met tomatenboter

***
Chocoladebiscuit met hazelnoot, popcorn  

en gezouten karamel

Gerijpte entrecote, West-Vlaams rood,  
Duxelle van bospaddestoelen, knolselder en aardpeer

***
Black cod, miso en sesam, Bok choy,  

broccolini en sugar snaps

*** 
Panna cotta van koffie, espuma van cichorei  

en gekarameliseerde hazelnoot

van de NATIONALE KAMPIOENEN en 
AS-DUIVEN 2020 & 2021                      

Donderdag 02/12/2021 & vrijdag 03/12/2021 – 19u00 
Flanders Expo (Hal 8)  

Gala Diner

PROGRAMMA & MENU 

DONDERDAG 
02.12.2021 OM 19U00 

VRIJDAG 
03.12.2021 OM 19U00 

(Opening van de deuren om 18u40) 

DINER voor de nationale kampioenen  
en as-duiven 2020, hun familie en 
vrienden  
Gelieve nota te nemen dat de 1ste, 2de en 3de geklas-
seerden  gratis mogen deelnemen aan dit eetmaal. Dit 
geldt eveneens voor de tandem en tridemleden van de 
eerste drie geklasseerden. 

(Opening van de deuren om 18u40) 

DINER voor de nationale kampioenen en 
as-duiven 2021, hun familie en vrienden  
Gelieve nota te nemen dat de 1ste, 2de en 3de geklasseerden  
gratis mogen deelnemen aan dit eetmaal. Dit geldt eveneens 
voor de tandem en tridemleden van de eerste drie geklasseerden. 

Prijs : All-in 99,00EUR per persoon (wijnen en waters inbegrepen 
tijdens het diner). Nadien blijft de bar open (betalend).  

Prijs : All-in 99,00EUR per persoon (wijnen en waters inbegrepen 
tijdens het diner). Nadien blijft de bar open (betalend). 

Prijs: All-in 30,00EUR (dranken inbegrepen tijdens het 
eetmaal) 

Mogelijkheid tot KINDERMENU voor 
donderdag 02.12.2021 en vrijdag 03.12.2021

Tomatensoep met balletjes
***

Hamburger met frietjes en sla
***

Dame-blanche



7

BONDSBLAD 
3 / 2021

INSCHRIJVEN & BETALING GALA DINER

Reservatie verplicht !

1) Via FORMULIER 
 
 Het bedrag dient voorafgaandelijk gestort te worden op de KBDB rekening KBC 
 IBAN  BE79 4338 2420 0133  SWIFT BIC : KREDBEBB
 Met vermelding (diner donderdag of vrijdag + naam + voornaam + aantal personen)

Stuur het formulier ingevuld terug :
*per mail : boekhouding@kbdb.be, *per post : Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle
Afsluiten van de inschrijvingen : zondag 21/11/2021 ! 

Nationale Dagen 2020 – diner nationale kampioenen en as-duiven donderdag 2/12 – Flanders Expo Hal 8 – 19uur 

Naam : Voornaam :

Licentienummer :

Adres :

Postcode : Gemeente :

Telefoon : Emailadres :

Ik reserveer  -  Wij reserveren :

(aantal) …………..gratis  menu(‘s) voor donderdagavond 

(aantal) …………..betalend(e) menu(‘s) voor donderdagavond 

(aantal) …………..betalende kindermenu(‘s) voor donderdagavond

Nationale Dagen 2021 – diner nationale kampioenen en as-duiven vrijdag 3/12 – Flanders Expo Hal 8 – 19uur 

Naam : Voornaam :

Licentienummer :

Adres :

Postcode : Gemeente :

Telefoon : Emailadres :

Ik reserveer  -  Wij reserveren :

(aantal) …………..gratis menu(‘s) voor vrijdagavond 

(aantal) …………..betalend(e) menu(‘s) voor vrijdagavond

(aantal) …………..betalende kindermenu(‘s) voor vrijdagavond

2) Via TICKETSHOP

U kunt uw reservering ook online ingeven en betalen. De betaling gebeurt dan via bancontact.
Op de website van de KBDB zal u een link vinden waar u uw tickets kan reserveren en betalen of 
scan de QR-code hieronder.

Heeft u een vraag, stuur uw mail naar nationaal@kbdb.be 

TER INFO : alle nationale kampioenen zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

 
 
STUUR het formulier ingevuld terug : 
*per mail : boekhouding@kbdb.be   
*per post : Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle 
 
Afsluiten van de inschrijvingen : zondag 21/11/2021 !  
 
TER INFO : alle nationale kampioenen zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
 

2) Via ticketshop 
U kunt uw reservering ook online ingeven en betalen. De betaling gebeurt dan via bancontact. 
Op de website van de KBDB zal u een link vinden waar u uw tickets kan reserveren en 
betalen of scan de QR-code hieronder. 

!  
 
 
Heeft u een vraag, stuur uw mail naar nationaal@kbdb.be  

 

Ik reserveer  -  Wij reserveren :  

(aantal) …………..gratis menu(‘s) voor vrijdagavond   

(aantal) …………..betalend(e)  menu(‘s) voor vrijdagavond   
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NATIONALE DAGEN 2020 &2021

In navolging van de «  National Champions-Veiling” editie 2019 
zal er ook dit jaar een verkoop van duiven worden georganiseerd 
MAAR met een nieuw concept.

De veiling 2020 & 2021 zal worden gesteund door onze nationale 
KBDB-kampioenen 2020 & 2021. DUS mis de kans niet om een 
duifje van hun kampioenenhok op de kop te tikken.

Er werd reeds veel respons ontvangen van onze nationale kam- 
pioenen 2020 teneinde een duifje uit hun topkolonie te schenken. 

Voor 2021 wordt het nog wachten tot de bekendmaking van de  
ranking van de nationale kampioenschappen 2021. We rekenen  
uiteraard ook op de massale medewerking van de “CHAMPIONS” 
2021!

In tegenstelling tot 2019 zullen de duiven UITSLUITEND online 
worden verkocht en zal er geen fysieke veiling worden gehouden 
tijdens de Nationale Dagen 2020 & 2021 in de EXPO te Gent.

De duiven zullen er echter op zaterdag 4 december 2021 (vanaf 
11u00 tot en met 17u00) worden tentoongesteld teneinde iedereen 
de kans te bieden om deze topduiven te bekijken en ter hand te 
nemen, uiteraard in aanwezigheid van bevoegde personen.

Het nodige technisch materiaal zoals Laptops, Ipads, bancontact, … 
zal in de zaal aanwezig zijn teneinde iedereen de mogelijkheid te 
bieden om hun bod uit te brengen.

BEDANKT voor de steun.

	

Na$onale	Dagen	2020	–	2021	
“Na$onal	Champions-veiling”	
 

In navolging van de « Na.onal Champions-Veiling” edi.e 2019 zal er ook dit jaar een verkoop van 
duiven worden georganiseerd MAAR met een nieuw concept. 

De veiling 2020 & 2021 zal worden gesteund door onze na.onale KBDB-kampioenen 2020 & 2021. 
DUS mis de kans niet om een duiMe van hun kampioenenhok op de kop te .kken. 

Er werd reeds veel respons ontvangen van onze na.onale kampioenen 2020 teneinde een duiMe uit 
hun topkolonie te schenken.  

 

 

BEDANKT	voor	de	steun.		
 
 

Voor 2021 wordt het nog wachten tot de bekendmaking van de ranking van de na.onale 
kampioenschappen 2021. We rekenen uiteraard ook op de massale medewerking van de 
“CHAMPIONS” 2021! 

In tegenstelling tot 2019 zullen de duiven UITSLUITEND online worden verkocht en zal er geen fysieke 
veiling worden gehouden .jdens de Na.onale Dagen 2020 & 2021 in de EXPO te Gent. 

De duiven zullen er echter op zaterdag	4	december	2021 (vanaf 11u00 tot en met 17u00) worden 
tentoongesteld teneinde iedereen de kans te bieden om deze topduiven te bekijken en ter hand te 
nemen, uiteraard in aanwezigheid van bevoegde personen. 

Het nodige technisch materiaal 

 

zoals Laptops, Ipads, bancontact, … zal in de zaal aanwezig zijn teneinde iedereen de mogelijkheid te 
bieden om hun bod uit te brengen. 
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“NATIONAL CHAMPIONS-VEILING”

De voorstelling van de te koop gestelde duiven, de startdatum van de veiling en meer praktische info zal u binnenkort terugvinden op 
onze website. Mis deze verkoop niet en wees op de afspraak!   

Let us be your secret ingredient.

J&M Catering is sinds 1992 actief in de evenementen-
catering voor particulieren en bedrijven. Met uitge-
puurde smaken en een uitzinnige decoratie gaat ons 
gepassioneerd team steeds voor een onvergetelijke 
totaalbeleving en absolute perfectie.

Voor J&M is een feest pas geslaagd wanneer onze 
gasten kunnen genieten in het volle besef dat ook 
voor al het overige wordt gezorgd.

We kijken ernaar uit om u deze avond op culinaire 
wijze te verwennen! 
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NEVENACTIVITEITEN NATIONALE DAGEN 2020 & 2021

Stad Gent – shopping

COUNTRYSIDE

Winkelen in Gent is heerlijk. Gent heeft het grootste winkel-wandelgebied van 
België en een veelzijdig markt- en winkelaanbod. Dat alles op een steenworp 
van elkaar. In Gent vindt  U de grote bekende kledingwinkels naast authentie-
ke boetiekjes. Weet u niet echt wat u zoekt? Kies dan de winkelbuurt die bij u 
past en u vindt gegarandeerd uw ding. Elke winkelbuurt heeft z’n eigen DNA 
en uitstraling. U herkent de buurten aan de gekleurde naambordjes onder 
de straatnaamborden. Ontdekt ze hierna allemaal! Voor meer info, raadpleeg 
onze website en Facebookpagina ! 

Elke eerste zondag van de maand kunt U winkelen in Gent tijdens de koop-
zondagen.

Juist voor Hal 8 van Flanders Expo ligt de tramlijn 1. Dit is de rechtstreekse 
verbinding van Flanders Expo met het station en het stadscentrum. Voor meer 
info over deze tramlijn, gelieve onze website te raadplegen !

©VisitGent

Met een woord van dank aan de Stad en Toerisme Gent

©VisitGent

Geen zin om naar het centrum van Gent te gaan, geen probleem !  
Juist naast Hal 8 vindt een andere beurs plaats “Countryside”. 

Countryside is dé happening voor wie het zich zowel binnen als buiten graag 
gezellig maakt, houdt van reizen & lekker eten en op zoek is naar inspiratie. 
Het lifestyle-evenement combineert als geen ander interieur, tuin, food,  
decoratie, vakantie, mode en ontspanning en verrast met nieuwe, creatieve 
ideeën om ons leven gezellig te maken.

Openingsuren : van 02 t.e.m. 05.12.2021 (van 10u tot 18u)

Ticket : 
Normaal tarief 12,00 EURO (VVK 10,00 EURO) – Dankzij de hierna vermelde 
bon ontvangt u een flinke korting. 

We wensen de Countryside beurs van harte te bedanken voor deze heel mooie 
geste.

BESTEL JE TICKETS ONLINE OP WWW.COUNTRYSIDE.BE 
MET DE CODE KBDBRFCB KRIJG JE € 2 KORTING PER TICKET.

COUNTRY
SIDE
FLANDERS EXPO - GENT

2345
DECEMBER 2021

HÉT LIFESTYLEEVENT
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HOTELS NATIONALE DAGEN 2020 &2021
Uw verblijf in Gent

Lijst Hotels Locatie Website

1898 The Post**** Historic city center http://www.zannierhotels.com/1898thepost/en/

Aparthotel Castelnou*** http://www.castelnou.be/Castelnou_Aparthotel-gent.asp?taal=en

Best Western Chamade*** St-Peter's station https://www.chamade.be/nl/

Best Western Cour St-Georges** Historic city center http://www.courstgeorges.be/nl/index.php

Boatel http://www.theboatel.com/en

Campanile** UZ Gent (hospital https://www.campanile.com/en/hotels/campanile-gent-gand

Carlton Hotel** St-Peter's station http://www.carltongent.be/

Castel*** St-Peter's station https://hotelcastel.be/

Cathedral** Historic city center http://www.hotelcathedral.be/en

Erasmus Hotel** Historic city center http://www.erasmushotel.be/en/hotel

Europahotel*** http://www.europahotel-gent.be/en

Getaway Studios - Residentie Oscar Historic city center https://www.getaway.be/nl/locaties/gent/residentie-oscar

Ghent River hotel**** Historic city center http://www.ghent-river-hotel.be/en/

Holiday Inn Express Gent*** UZ Gent (hospital) https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/gent/gntbe/
hoteldetail

Holiday Inn Gent Expo**** https://www.higentexpo.com/en

Hotel Adoma*** St-Peter's station http://www.hotel-adoma.be/en/

Hotel Astoria*** St-Peter's station http://www.astoria.be/en

Hotel Dampoort* http://www.hoteldampoort.be/

Hotel de Flandre**** Historic city center http://www.hoteldeflandre.be/en/

Hotel Flandria Centrum Historic city center http://www.hotelflandria-gent.be/en/

HOE KUNT U EEN KAMER RESERVEREN ?
Stad Gent heeft heel wat hotels.

OOK BCK/CBJS zal aanwezig zijn met een nationale standaardkeuring in 8 categorieën.

Ieder lid, in orde met de reglementen van de KBDB, kan deelnemen.
Gezien de grootsheid van het evenement en om organisatorische redenen is voorinschrijving wel vereist.
Nadere gegevens aangaande het aanleveren en de teruggave van de duiven volgen later op de site van KBDB.

Inschrijvingsformulier: Ingevuld terug te sturen aan de secretaris BCK/CBJS - Praet Edmond, Oostendse Steenweg 45, 8000 Brugge of 
per mail linda.godderis1@telenet.be tegen uiterlijk 20.11.2021

NATIONALE COMMISSIE VAN KEURMEESTERS - BCK

Ondergetekende (Naam en voornaam liefhebber) : 

Adres :

Lidnr KBDB:

Zal tijdens de nationale dagen deelnemen aan de standaardkeuring BCK/CBJS met:
Categorie A Oude duivers show met ..........(aantal) duiven      
Categorie B Oude duivinnen show met ..........(aantal) duiven      
Categorie C Jonge duivers show met ..........(aantal) duiven      
Categorie D Jonge duivinnen show  met ..........(aantal) duiven      
Categorie E Oude duivers sport met ..........(aantal) duiven      
Categorie F Oude duivinnen sport met ..........(aantal) duiven      
Categorie G Jonge duivers sport met ..........(aantal) duiven      
Categorie H Jonge duivinnen sport met ..........(aantal) duiven

Maximum 4 duiven per categorie

Handtekening liefhebber.
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Hotel Locatie

B&B Hotel Gent Centrum Historic city center

Yalo Urban Boutique Hotel**** Historic city center

Comic Art Museum & Hotel Historic city center

Moxy Historic city center

New hotels to come

LOCATIE

Op de kaart ziet u Flanders Expo en  
enkele hotels. Deze kaart is terug te  
vinden op onze website. 

Indien u meer info wenst, gelieve 
de website van de vzw Gent Hotels 
te raadplegen : 
https://genthotels.be/nl/ 

Sommige hotels bieden een korting 
aan voor de duivenliefhebbers. Voor 
meer info, gelieve onze website te 
raadplegen. 

Leopoldskazerne St-Peter's station

Adagio (aparthotel)

Chalet de Maalte

YUST (Young Urban Style) St-Peter's station

Hotel Gravensteen*** Historic city center http://www.gravensteen.be/en/

Hotel Harmony**** Historic city center http://www.hotel-harmony.be/en/

Ibis Budget Gent Centrum Dampoort** https://www.ibisbudgetgent.be/index-en.html

Ibis Gent Centrum Opera** Historic city center https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1455-ibis-gent-centrum-ope-
ra/index.shtml

Ibis Gent Kathedraal*** Historic city center https://www.accorhotels.com

Marriott**** Historic city center http://www.marriottghent.be/

Monasterium Poortackere*(**) Historic city center https://www.monasterium.be/en/

NH Gent Belfort**** Historic city center https://www.nh-hotels.com

Novotel*** Historic city center https://www.accorhotels.com

Parkhotel Gent** Historic city center http://www.parkhotelgent.be/en

Pillows Grand Hotel Reylof**** Historic city center https://www.pillowshotels.com/ghent/

Residence Inn by Marriott*** UZ Gent (hospital) https://www.marriott.com/hotels/travel/gneri-residence-inn-ghent/

Van der Valk Gent**** UZ Gent (hospital) https://www.hotelgent.be/

Yalo Urban Boutique Hotel**** Historic city center http://www.yalohotel.com/

Zorghotel Den Briel*** https://www.denbriel.be/nl/p/home
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GROTE BEURS MET FIRMA’S UIT BINNEN- EN BUITENLAND

De beurs met duivensportartikelen en -diensten opent zijn deuren op donderdag 2 december om 14u00. Breng zeker een bezoek 
aan de binnen- en buitenlandse firma’s die talrijk zullen aanwezig zijn.

Heeft u als firma interesse in het huren van een standruimte ? 
Stuur gerust een mailtje naar nationaal@kbdb.be of neem telefonisch contact op het nummer 02/5376211. 

De KBDB zal aanwezig zijn met een infostand waar u terecht kan met al uw vragen in verband met de beurs en met vragen over de 
duivensport in het algemeen. U kan er tevens terecht voor de aankoop van enkele gadgets.
Mutaties zullen tijdens deze beurs echter niet worden uitgevoerd. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

NATIONALE DAGEN 2020 - 2021

INFORMATIE OVER DE LOCATIE FLANDERS EXPO
Flanders Expo behoort tot de Easyfairs groep en is dé plaats bij 
uitstek voor een event in België. Met een oppervlakte van meer 
dan 63.000 m², biedt deze unieke eventlocatie een brede waaier 
aan verschillende multi-inzetbare ruimtes. 

Flanders Expo is de tweede grootste eventlocatie in België en ver-
welkomt jaarlijks meer dan één miljoen bezoekers ! 

Een beetje geschiedenis – het ontstaan van Flanders Expo 

Door de jaren heen transformeerde de site van Flanders Expo en 
de directe omgeving aanzienlijk. Het initiatief voor de bouw van 
een moderne eventlocatie kwam er na twee succesvolle edities 
van Flanders Technology International in 1983 en 1985. In mei 1987 
werden de nieuwe expositiehallen, gebouwd op het oorspronkelij-
ke vliegveld van Sint-Denijs-Westrem, officieel ingehuldigd tijdens 
de derde editie van Flanders Technology.

Door het project The Loop is de site echter meer geworden dan 
louter een event- en beurslocatie. Er werd plaats gemaakt voor 
woningen, groenzones, winkels, vrije tijd, kantoren en bedrijven, 
wat het nieuwe stuk stad ten zuiden van Gent haar dynamische 
identiteit verschaft.

In 2004 werd Easyfairs opgericht. Het eventbedrijf, waar Flanders 
Expo nu onderdeel van uitmaakt, werd al snel een referentie in de 
eventsector en breidde uit naar andere Europese landen.

Bereikbaarheid & “The Loop” 
De Nationale Dagen van de Belgische reisduiven zullen doorgaan 
in Hal 8 van Flanders expo (Adres :  Maaltekouter 1 – 9051 Gent).   

Met de auto

Komende van de E4O 
• Neem afrit 14 op de E40-snelweg,  
 volgt de Pégoudlaan (B402) en houd rechts aan.
•  Vervolgens, volg de tekstkarren/wegwijzers.
 
Komende van de R4 (ring rond Gent) 
• Neem afrit ‘EXPO - The Loop’, 
 volgt de Pégoudlaan (B402) en houd rechts aan.
•  U volgt de tekstkarren/wegwijzers. 

Met de trein 
Het station van Gent-Sint-Pieters bevindt zich op 10  
minuten met de tram van de hallen van Flanders Expo.

Met de tram/bus 
Neem tram 1 richting Flanders Expo en stap af aan  
de halte Flanders Expo. 
Met de buslijnen 76/77/78 staat u in geen tijd bij  
Flanders Expo. 

PARKINGS 

Er zijn voldoende parkings 
aanwezig in Flanders Expo. 
U zult begeleid worden door 
tekstkarren/wegwijzers naar 
de juiste parking. U kunt 
parkeren op Parking B en 
Parking C of parking A. Alles 
zal aangeduid staan in func-
tie van de beschikbaarheid 
op dat moment ! 

Voor meer info over de be-
reikbaarheidsfiche en de 
film/animatie richting de par-
kings raadpleeg onze web-
site en Facebookpagina. 
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We nodigen alle kindjes uit om de tekening (aanwezig op bladzijde …. ) mee te brengen naar 

Flanders Expo. Geef uw tekening af aan de KBDB-stand en krijg een mooie verrassing 😊😊    	

  

" 	
 

" 	
 
 

We nodigen alle kindjes uit om de tekening (aanwezig op bladzijde …. ) mee te brengen naar 

Flanders Expo. Geef uw tekening af aan de KBDB-stand en krijg een mooie verrassing 😊😊    	

  

1. 13u00 – 14u10

 Optreden van Clown Sabine – acts met ondermeer 
 *** Honden
 *** Papegaaien 
 *** Duiven
  ***Acrobatie & Hoela Hoeps

We nodigen alle kindjes uit om de tekening (aanwezig op bladzijde 16) mee te brengen naar Flanders Expo. 
Geef uw tekening af aan de KBDB-stand op zaterdag 4/12/2021 en krijg een mooie verrassing 

2. 14u10 – 16u00 

Goed nieuws voor onze allerkleinsten, 
Sinterklaas komt naar de Nationale Dagen.  
Zo heeft de brave man ons toch laten weten ! 

PROGRAMMA 

ZATERDAG 4/12

3. 14u15 – 16u00 - kindergrime 

Op donderdag- en vrijdagavond, bezorgt DJ Arjan u een 
onvergetelijke muzikale avond. 

Verbroederingsavond op zaterdag met de coverband  
“Bar Clochard”. Deze 10-koppige formatie bestaande uit 
doorwinterde muzikanten en 3 allround vocalisten, staat  
garant voor een spetterende liveshow, gehuld in een  
mysterieuze sfeer van muziek, licht en geluid.
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HOKLIJSTEN EN LIDKAARTEN 2022

ZEER BELANGRIJK !!!
IN UW PERSOONLIJK BELANG EN IN DAT VAN DE KBDB : 

GELIEVE UW GSM–NUMMER EN UW E-MAIL ADRES 
(of dit van een familielid of vriend)

ZEKER TE VERMELDEN OP UW HOKLIJST !!       

Art. 15 - Statuten

De hoklijst mag slechts de namen vermelden van natuurlijke per-
sonen en dient, vóór 15 november, in een duivenliefhebbersvereni-
ging van de provinciale entiteit waar het duivenhok zich bevindt, 
te worden gedeponeerd.

De hoklijst vermeldt: 
- de naam van de duivenliefhebber;
- het adres waar het duivenhok zich bevindt alsook nood- 
 zakelijke inlichtingen zoals: lidmaatschapsnummer, telefoon- 
 nummer, geboortedatum, coördinaten, enz...;
- elke duivenliefhebber die woonachtig is op een ander adres  
 dan dat van het hok, dient eveneens zijn privé-adres te vermelden
- de opgave van de ringnummers van de duiven die hij per 31  
 oktober bezat (deze formaliteit hoeft niet te worden vervuld  
 indien de liefhebber deze gegevens al heeft ingevoerd op zijn  
 persoonlijk KBDB-online platform)
- de naam, het adres en het telefoonnummer van de meerder- 
 jarige persoon te contacteren in geval van afwezigheid, wonende  
 in dezelfde of een aanpalende fusiegemeente.

De hoklijst, ingediend op naam van een associatie (feitelijke  
associatie of associatie met rechtspersoonlijkheid), zal daaren- 
boven vermelden: 
- de naam van de associatie en het lidmaatschapsnummer;
- het adres waar het hok zich bevindt;
- namen, adressen en bijkomende inlichtingen van alle leden van  
 de associatie;
- de naam van de persoon die werd aangeduid, binnen de  
 associatie, als zijnde het administratief verantwoordelijk lid van  
 de duivenliefhebbersvereniging.
Teneinde erkend te worden als associatie met rechtspersoonlijk-
heid (vzw) dienen voorafgaandelijk de statuten te worden overge-
maakt aan de nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB.

De KBDB erkent het bestaan van volgende hokken
a) Publicitair (hokken die, vooral door de publicatie van hun  
 benaming op de uitslagen, worden in stand gehouden met een  
 commerciële of publicitaire bedoeling.)
- toebehorend aan een fysisch persoon
- toebehorend aan een rechtspersoon
 Worden van rechtswege beschouwd als publicitaire hokken, de  
 aangeslotenen die onze vzw verzoeken facturen op te stellen  
 voor hun boekhouding.
b) Promotioneel (hokken opgetrokken in homes, scholen, rusthuizen,  
 ziekenhuizen of andere gelijkaardige instellingen, met sociale,  
 educatieve, recreatieve, culturele of promotionele doeleinden  
 met betrekking tot de duivensport, met uitsluiting van elke  
 winstgevende bezigheid).

a) Voor de publicitaire hokken
 Toebehorend aan een fysisch persoon
 De hoklijst moet ingediend worden op naam van de liefhebber  
 of een combinatie van “liefhebber + firma”, alsook met vermel- 
 ding van al de inlichtingen voorzien in §2 en §3 met volgende  
 bijkomende vermeldingen:
•  de naam en het adres van de persoon of van de betrokken firma

• de naam van de persoon die het hok zal vertegenwoordigen op  
 de algemene vergadering van de vereniging waar de hoklijst  
 werd ingediend (administratief verantwoordelijk lid)
Toebehorend aan een rechtspersoon
De hoklijst moet ingediend worden op de werkelijke naam van het 
hok, met vermelding van al de inlichtingen voorzien in §2 en §3 
maar eveneens:
• de naam van de instelling en het lidmaatschapsnummer
• de naam (namen) en adres (adressen) van de verantwoordelijke(n)  
 met mogelijkheid van dubbele aansluiting indien ze reeds  
 persoonlijk zijn aangesloten
• de naam van de persoon die het hok zal vertegenwoordigen op  
 de algemene vergadering van de vereniging waar de hoklijst  
 werd ingediend (administratief verantwoordelijk lid)
• een lijst waarop de ringnummer en nationaliteit van elke duif die  
 ze in bezit hebben, vermeld wordt.

b) Voor de promotionele hokken, zoals deze opgetrokken in  
scholen, homes, recreatieparken
• de naam van de instelling en het lidmaatschapsnummer
• de naam (namen) en adres (adressen) van de verantwoordelijke(n)  
 die zich werkelijk bezig houdt (houden) met het in stand houden  
 van het hok met mogelijkheid van dubbele aansluiting indien ze  
 reeds persoonlijk zijn aangesloten
• de naam van de persoon die het hok zal vertegenwoordigen op  
 de algemene vergadering van de vereniging waar de hoklijst  
 werd ingediend (administratief verantwoordelijk lid)

Een speciale bijdrage, jaarlijks vastgesteld door de nationale raad 
van beheer en bestuur, kan gevraagd worden van de hokken voor 
publicitaire doeleinden (€ 500,00).

Geen enkel inkorvingslokaal kan gevestigd zijn in lokalen die toe-
behoren aan deze publicitaire of promotionele hokken.

De associaties die door betrokken provinciale entiteiten gemach-
tigd worden om verschillende hokken in stand te houden, dienen 
bijlagen op te maken die de werkelijke bevolking van elk hok weer-
geven, met vermelding van de ringnummers van de duiven van elk 
hok alsook de coördinaten.
  
Deze lijsten mogen slechts gedeponeerd worden in één enkele 
duivenliefhebbersvereniging. 

Voor hokken gelegen op een zelfde domein mogen de liefhebbers 
afzonderlijk aangesloten zijn, voor zover de hokken duidelijk ge-
scheiden zijn en met aangifte van de werkelijke bevolking van ie-
der hok. De duiven van deze hokken mogen in de loop van het jaar 
NIET onderling worden geruild. Een overzicht van de situatie van 
de verschillende hokken zal als bijlage bij de verschillende hoklijs-
ten worden gevoegd.

Aan minderjarigen wordt toegestaan zich onafhankelijk aan te slui-
ten, voor zover een meerderjarige de hoklijst, samen met de min-
derjarige, ondertekent.
Desgevallend zal de verwantschap met de meerderjarige worden 
vermeld. 
 

HOKLIJSTEN 2022
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KBDB - LIDMAATSCHAP 2022

Teneinde de regels voor de bescherming van het privéleven van 
zijn liefhebbers te respecteren, mag de KBDB de inlichtingen die 
door deze aan hen worden medegedeeld alleen gebruiken of aan 
derden overmaken voor zover ze dienend zijn voor de doelstellin-
gen van de vzw, zoals opgenomen in artikel 3 van huidige statuten.

* * *

De lidkaart 2022 zal hetzelfde nummer behouden voor de liefheb-
bers die reeds in 2021 waren aangesloten. Zij zal vanzelfsprekend 
opgemaakt worden op basis van de hoklijsten 2022 en gedrukt 
worden volgens de in 2021 verstrekte gegevens.
Het is bijgevolg ONONTBEERLIJK dat eenieder de juistheid van 
deze reeds in de computer opgeslagen gegevens nakijkt.

De hoklijst dient door de liefhebbers te worden AFGEHAALD in de 
vereniging waar ze deze in 2021 binnenbrachten.
Het heeft dus duidelijk geen zin dat bepaalde bestuurders van ver-
enigingen hoklijsten toesturen aan liefhebbers die in 2021 niet bij 
hen waren aangesloten.

Duivenliefhebbers die zich in 2021 voor het eerst aansluiten,  
vullen een blanco hoklijst in en vermelden hierop zeer duidelijk de 
term “NIEUW”

Elke wijziging van de door de computer verstrekte gegevens, 
dient in het ROOD op de hoklijsten te worden vermeld.

WAAR en WANNEER uw HOKLIJST indienen ?

In een DUIVENLIEFHEBBERSVERENIGING naar keuze doch  
gelegen binnen de provinciale entiteit (PE) alwaar hun duivenhok 
is gelegen, vóór uiterlijk 15 NOVEMBER 2021.
Nadien moeten de verenigingen de binnengebrachte hoklijsten bij 
de PE  indienen, ten allerlaatste vóór 1 DECEMBER 2021.

De PUBLICITAIRE HOKKEN brengen hun hoklijst eveneens  
binnen via de vereniging.  

Voor nieuwe publicitaire hokken volstaat het in de vermelding  
“PUBLICITAIRE HOKLIJST” in het rood aan te brengen op de hoklijst.

De KBDB zal deze hoklijsten rechtstreeks factureren aan de  
betreffende hokken.  De vereniging dient deze bijdrage dus NIET 
te innen.

OPGELET !!!
De liefhebbers en verenigingen die deze data niet STRIKT zouden 
naleven, zullen een DUBBELE BIJDRAGE (hetzij 50,00 €  per  
aangeslotene, in plaats van 25,00 €) dienen te betalen, ten einde 
de administratieve kosten te dekken.

Wij rekenen op de goodwill en de aandacht van iedereen, opdat 
deze bewerkingen op de beste manier zouden verlopen.

HET IS IN EENIEDERS BELANG !

BELANGRIJK !
Vergeet vooral niet uw GSM-nummer  en uw E-MAIL ADRES  (of 
dit van een familielid of vriend) op uw hoklijst te vermelden (voor 
duo’s en tridems het GSM-nummer van elk lid).  Het registreren van 
deze gegevens in onze databank is ONONTBEERLIJK voor een 
vlotte samenwerking tussen de KBDB en zijn liefhebbers.
HET IS IN EENIEDERS BELANG !!!

LIDKAARTEN 2022

De liefhebbers behouden de geplastificeerde lidkaart die hen in 
2021 werd uitgereikt.  

Ze zullen in de schoot van hun vereniging een nieuw etiket 2022 
ontvangen.  

Dit vervangt het etiket 2021 op de bestaande lidkaart.

Enkelvoudig lid : € 25,00
ingediend op naam van één natuurlijke persoon. 

Tandem : € 35,00
ingediend op naam van twee natuurlijke personen.  De hoklijst 
moet de volledige  identiteit vermelden van de twee natuurlijke 
personen.

Tridem : € 45,00
 ingediend op naam van drie natuurlijke personen.  De hoklijst moet 
de volledige identiteit vermelden van de drie natuurlijke personen.

Quatrem : € 55,00
ingediend op naam van vier natuurlijke personen.  De hoklijst moet 
de volledige identiteit vermelden van de vier natuurlijke personen.

Publicitair hok : € 500,00
ingediend op naam van het publicitair hok.  De volledige identiteit 
van de natuurlijke personen die deel uitmaken van het publicitair 
hok dienen vermeld te worden op de hoklijst.

Promotioneel hok : gratis aansluiting
Ingediend op naam van een school, een rusthuis, een instelling. 
Deze aansluiting vergt de toelating van de administratieve dien-
sten van de KBDB. De hoklijst moet de volledige identiteit vermel-
den van de verantwoordelijken voor het hok.

Ter verduidelijking, vindt u hieronder de mogelijke manieren van indiening van de hoklijst 2022.



!  

 
Naam : …………………………………….. 

Lee+ijd : ……………………………………

Naam:

Leeftijd:

Inkleuren en afgeven aan de KBDB - infostand tijdens de Nationale Dagen te Gent (Flanders Expo) op zaterdag 4.12.2021
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OLYMPIADE 2022 – SPORTCATEGORIE

Datum Lossingsplaats Aantal deelnemende 
duiven

Aantal deelnemende 
liefhebbers

Behaalde prijs Afstand

2019

2020

Categorie (de gekozen categorie omcirkelen a.u.b.) A – B – C (2019 EN 2020)   F – G – H - I (alléén 2020)
Ringnummer                                                                                       jaartal                                                      geslacht  

Naam:        KBDB-Lidnummer:

Adres:

Team A – 2019/2020

2019-2020

11 prijzen op 2 jaar Datum Lossingsplaats Aantal deelnemende 
duiven

Aantal deelnemende 
liefhebbers

Behaalde prijs Afstand

Van 100 tot 400 km
3 tot 5 prijzen

Van 300 tot 600 km
2 tot 6 prijzen

Meer dan 500 km
1 tot 3 prijzen

Categorie D – ALL ROUND
Ringnummer                                                                                       jaartal                                                      geslacht  

2019-2020

Datum Lossingsplaats Aantal deelnemende 
duiven

Aantal deelnemende 
liefhebbers

Behaalde prijs Afstand

4 prijzen in 2 jaar 
wedvluchten van 
meer dan 700 km

Categorie E – MARATHON
Ringnummer                                                                                       jaartal                                                      geslacht  
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Datum Lossingsplaats Aantal deelnemende 
duiven

Aantal deelnemende 
liefhebbers

Behaalde prijs Afstand

2020

2021

Categorie (de gekozen categorie omcirkelen a.u.b.) A – B – C (2020 EN 2021)   F – G – H - I (alléén 2021)
Ringnummer                                                                                       jaartal                                                      geslacht  

Naam:        Lidnummer:

Adres:

Team B – 2020/2021

2020-2021

11 prijzen op 2 jaar Datum Lossingsplaats Aantal deelnemende 
duiven

Aantal deelnemende 
liefhebbers

Behaalde prijs Afstand

Van 100 tot 400 km
3 tot 5 prijzen

Van 300 tot 600 km
2 tot 6 prijzen

Meer dan 500 km
1 tot 3 prijzen

Categorie D – ALL ROUND
Ringnummer                                                                                       jaartal                                                      geslacht  

2020-2021

Datum Lossingsplaats Aantal deelnemende 
duiven

Aantal deelnemende 
liefhebbers

Behaalde prijs Afstand

4 prijzen in 2 jaar 
wedvluchten van 
meer dan 700 km

Categorie E – MARATHON
Ringnummer                                                                                       jaartal                                                      geslacht  

OLYMPIADE 2022 – SPORTCATEGORIE
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OLYMPIADE 2022 – SPORTCATEGORIE

De criteria voor deelname aan de Olympiade 2022 verschenen in het Bondsblad n° 2/2021(pagina 4 – 5).

NEEM DEEL en stuur de deelnemingsfiche, SAMEN met de uitslagen, tegen uiterlijk 15 november 2021 
naar de Bondszetel van de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 te 1500 HALLE:

- Per post: 15 november 2021 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle: 

15 november 2021 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.

TEAM A – 2019/2020

Categorieën:

A Snelheid (prijzen behaald in 2019 & 2020)
B Halve-Fond (prijzen behaald in 2019 & 2020)
C Fond (prijzen behaald in 2019 & 2020)
D All Round (prijzen behaald in 2019 & 2020)
E Marathon (prijzen behaald in 2019 & 2020)
F Jonge Duiven – duiven jaartal 2020 (prijzen behaald in 2020)
G Jaarlingen – duiven jaartal 2019  (prijzen behaald in 2020)
H Oude Duiven – duiven jaartal 2018 of ouder  
 (prijzen behaald in 2020)
I Fond (prijzen behaald in 2020)

TEAM B – 2020/2021

Categorieën:

A Snelheid (prijzen behaald in 2020 & 2021)
B Halve-Fond (prijzen behaald in 2020 & 2021)
C Fond (prijzen behaald in 2020 & 2021)
D All Round (prijzen behaald in 2020 & 2021)
E Marathon (prijzen behaald in 2020 & 2021)
F Jonge Duiven – duiven jaartal 2021 (prijzen behaald in 2021)
G Jaarlingen – duiven jaartal 2020  (prijzen behaald in 2021)
H Oude Duiven – duiven jaartal 2019 of ouder  
 (prijzen behaald in 2021)
I Fond (prijzen behaald in 2021)

Formules berekening coëfficiënt : 

Alle categorieën behalve de categorie E- Marathon    =   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 heeft behaald, is eerste in het algemeen klassement. De coëfficiënt wordt 
berekend tot op 3 cijfers na de komma.
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DOPING: EEN WOORDJE UITLEG

Velen onder jullie zitten met vragen over de ingestelde 
procedure bij dopingcontroles. Het leek de KBDB derhalve 
nuttig om deze eens volledig uiteen te zetten.

De strijd tegen het gebruik van verboden middelen bij reis-
duiven begon in 1995. De KBDB was daarbij één van de 
eerste, zo niet de eerste, federatie om maatregelen te tref-
fen tegen die praktijken.

“Doping” valt onder een specifieke regelgeving. Deze  
regelgeving is in de loop der jaren verfijnd, aangepast met 
rechtspraken en strokend met de beoefening van de dui-
vensport. EN elk jaar verduidelijkt de Algemene Vergade-
ring van de KBDB dit reglement, dat van toepassing is op 
alle aangesloten duivenliefhebbers. Dankzij die constan-
te actualisatie en het aantal controles dat jaarlijks wordt 
uitgevoerd, mag onze federatie de dag van vandaag  
beschouwd worden als HET voorbeeld op dat gebied.

Het mag gezegd worden dat de KBDB tijd noch moeite 
spaart om erop toe te zien dat de loodzware administratie-
ve procedure correct wordt toegepast. Hierdoor hebben 
we een goed functionerende procedure die alle aspecten 
van het proces omvat.

Vooreerst moeten de controleurs goedgekeurd zijn door 
de regionale ministers bevoegd voor dierenwelzijn. Daar-
naast ontvangen zij elk jaar accurate richtlijnen betreffende 
hun taken en hun bezoeken bij de te controleren liefheb-
bers.

Zij kunnen monsters nemen van uitwerpselen of drinkwa-
ter in aanwezigheid van de liefhebber of zijn aangestelde. 
Die handeling is onderworpen aan een specifieke proce-
dure die externe besmetting van de genomen monsters 
moet voorkomen. Al de genomen voorzorgsmaatregelen, 
zoals het gebruik van handschoenen, steridraps, schoe-
nenovertrek en nog veel meer, worden aan de gecontro-
leerde liefhebber uitgelegd. Een verslag wordt opgemaakt 
en ondertekend door de controleur en de liefhebber. Deze 
laatste kan, indien gewenst, opmerkingen laten opnemen. 
De genummerde monsters worden dan door de contro-
leur per post naar het laboratorium van de CER-Group in  
Marloie (België) opgestuurd ter analyse. De KBDB heeft 
hierbij geen hand. Enkel het rapport met vermelding 
van de genummerde monsters wordt naar de afdeling  
“Doping” van de KBDB verstuurd.

Zodra het laboratorium een bepaald aantal monsters heeft 
ontvangen, voert het de analyses uit. De rapporten worden 
nadien overgemaakt aan de dienst “Doping” van de KBDB. 
De liefhebbers worden dan door de KBDB op de hoogte 

gebracht van het resultaat. Bij een positief resultaat heeft 
de liefhebber de mogelijkheid om, op eigen kosten, een 
tegenanalyse te laten uitvoeren door het laboratorium, al 
dan niet in het bijzijn van een door de liefhebber aangewe-
zen deskundige.

Bij een negatief resultaat van de tegenanalyse wordt 
de liefhebber buiten vervolging gesteld en worden de  
gemaakte kosten integraal vergoed. In geval van een  
positieve tegenanalyse worden zowel de liefhebber als 
de KBDB door het laboratorium hiervan in kennis gesteld. 
De resultaten worden dan vervolgens door de KBDB naar 
de WAC (wetenschappelijke adviserende commissie)  
gestuurd.

Die commissie is samengesteld uit drie specialisten, die 
garant staan voor het wetenschappelijk luik inzake doping 
binnen de KBDB. Deze drie specialisten hebben, om elk 
belangenconflict te vermijden, geen enkele band met de 
duivenwereld. 

Om de integriteit en de onafhankelijkheid van de commissie 
niet in opspraak te brengen, worden de namen van de 
betrokken liefhebbers nooit bekendgemaakt en krijgen 
derden geen toegang tot de wetenschappelijke informatie 
waarover zij beschikt. Tevens worden alle mogelijke maat-
regelen genomen door de regelgeving alsook door diege-
nen die de dossiers beheren om de vertrouwelijkheid van 
de procedure te vrijwaren.

Zodra de WAC een wetenschappelijke beoordeling heeft 
genomen, wordt deze meegedeeld aan de Nationale Raad 
van Beheer en Bestuur. Het is pas op dat moment dat de le-
den van de NRBB in kennis worden gesteld van de namen 
van de betrokken partijen. De liefhebber zal dan worden 
uitgenodigd om zijn verweermiddelen tijdens één van de 
volgende vergaderingen voor te leggen. De NRBB neemt 
vervolgens een besluit op basis van de hoorzitting en in 
overeenstemming met het geldend reglement.

Elk jaar worden er bijna 200 controles uitgevoerd, waarvan 
er gelukkig maar heel weinig positief blijken. Deze inge-
wikkelde en omslachtige procedure is de prijs die de KBDB 
moet betalen voor een schone en eerlijke duivensport.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om de 
liefhebbers ervan in kennis te stellen dat de KBDB alle  
nodige maatregelen neemt en zal nemen om ervoor te  
zorgen dat deze "Doping" procedure voortdurend wordt 
bijgewerkt en dat de analyses in overeenstemming zijn 
met de huidige situatie en de producten die in de duiven- 
sport worden gebruikt.
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Sportief worden de laatste loodjes van het seizoen gelegd.  
Extrasportief daarentegen zal de winter weer heel wat voorbereiding 
met zich meebrengen. Ook op financieel vlak zijn we letterlijk en 
figuurlijk de balans aan het opmaken. 

De jaarlijkse berekening “prijs van de ring” zal op de algemene 
vergadering gepresenteerd worden in oktober. Het advies van de 
boekhouding om de ringprijs te behouden zal hier deel van uitmaken. 

Financieel zijn we verder aan het bouwen aan een gezonde struc-
tuur. We hopen wederom het boekjaar af te sluiten met een winst. 
De simulaties lijken ons momenteel meer dan gunstig. 
Heden ten dage is een gezonde financiële structuur uitermate  
belangrijk om te kunnen blijven investeren en evolueren. Zo hopen 
we voldoende middelen te verwerven om toekomstig een aantal 
grotere projecten voor de sport op poten te kunnen zetten. 

Vaak stellen mensen ons de vraag wat we doen met het geld van 
de leden. En dat wil ik graag toch wel even toelichten.
Er is dit seizoen meer dan boven budget geïnvesteerd in promotie. 
Deze grote post omvat de steun aan de nieuwe starters, Platte-
landsTV, plaatsing van hokken in onderwijsinstellingen, het YouTube 
kanaal van KBDB,… Vooral de starterspakketten waren dit jaar een 
groot succes. Wat zorgt dat we hier heel wat geld aan hebben  
gespendeerd. En dit geld is nuttig besteed. Want ieder nieuw lid is 
nodig om onze sport verder te verankeren in de toekomst. 
Verder zijn we geleidelijk aan onze bondszetel te Halle aan het 

vernieuwen. Ondertussen is dit gebouw al meer dan twintig jaar 
oud, en dient dit te worden getoetst aan nieuwe energienormen. 
Ook zijn een heel deel van de elektronische installaties in vernieu-
wing. De nodige renovatiewerken aan dak en gevel hebben ook 
reeds plaatsgevonden. Op deze manier trachten we deze locatie 
te bestendigen naar de toekomst toe. 

Verder is er opnieuw in personeel geïnvesteerd. Het kader is dit 
jaar terug uitgebreid met 1FTE om te anticiperen op pensionering 
van bediendes. 
Dan hebben we ook de investeringen in dierenwelzijn. Dopingcon-
troles zijn hier een mooi voorbeeld van. 

Transparantie in de manier waarop we als raad van bestuur wer-
ken is voor mijn collega’s en mijzelf een essentieel punt. We staan 
daarom steeds open voor suggesties en vragen. 

Met vriendelijke groet,

Gertjan Van Raemdonck
Nationaal Penningmeester

BESTE LEDEN,

TOULET - VAN BAEL • Blvd. Felix Paulsenlaan 11-13-15 • B-1070  BRUSSEL/BRUXELLES • www.touletvanbael.be - info@touletvanbael.be

magasin spécialisé dans Trophées – awards  – médailles

speciaalzaak in Trofeeën – awards  – medailles

graTis caTalogus 
op aanvraag !

caTalogue graTuiT 
sur demande !
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PROGRAMMA PROVINCIALE DAG WEST-VLAANDEREN

ZONDAG 07 NOVEMBER  2021

10u00 PRIJSUITREIKING 2020
De prijswinnaars uit de verschillende categorieën van de Provinciale kampioenschappen 2020 en de Algemeen  
Kampioen 2020 - Nationale overwinnaars - Nationale Kampioenen.

12u30 FEESTBANKET
Gelieve in te schrijven voor het banket tegen uiterlijk 24 oktober via overschrijving en met vermelding van het aantal 
personen op het rekeningnummer  
BE37 3631 8453 1628 PE West-Vlaanderen
Prijs : All-in tot na het banket  65 € per persoon

Alsook via mail naar deschuyffeleer.n@kbdb.be om zo een duidelijk overzicht te krijgen op de tafelzetting.
Alvast bedankt voor jullie aanwezigheid !

TIJDENS HET BANKET: HULDIGING
– De prijswinnaars uit de verschillende categorieën van de Provinciale kampioenschappen 2021 en de Algemeen Kampioen 
2021 - Nationale overwinnaars - Nationale Kampioenen.
 
NA DE PRIJSUITREIKING
Dans en muziek met  Disco SEA SIDE

Mogelijkheid aan de liefhebbers om hun resterende gewonnen prijzen af te halen.  

Om met dit alles uit de kosten te geraken en de verdere werking van de PE West Vlaanderen te garanderen zal er een 
online bonverkoop lopen van 1 tem 10 november via www.kbdbwestvlaanderen.be

Luxemburgse schuimwijn enkele fijne hapjes aan tafel geserveerd

***
Schelvishaasje, Aardappelmousseline, 

venkelzalf, wittewijnsaus Tandoori

***
Varkenshaasje stroganoff met aangepaste seizoengroenten  

en  aardappel kroketten

***
Dessert bord

***
Torenhof koffie

***
Gepaste wijnen en reguliere dranken tot aan de koffie
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ANTWERPEN - PROVINCIALE KAMPIOENENDAG

58e PROVINCIALE KAMPIOENENDAG KBDB ANTWERPEN
Zaterdag 11 december 2021 in zaal D’ARTAGNAN

Huldiging kampioenen 2020 en 2021
van het ALDHEM HOTEL – JAGERSDREEF 1 – GROBBENDONK

PROGRAMMA

11.30 u opening deuren met welkomstdrankje
12.00 u feestmaal (Winter-BBQ - inschrijving verplicht via 
onderstaand formulier of bij de leden van het comité)
14.00 u opening van de kampioenendag voor het publiek
GRATIS INKOM
• huldiging Antwerpse winnaars van een nationale/ 
 internationale wedvlucht of een nationaal kampioenschap
• huldiging Antwerpse winnaars provinciale wedstrijd
• uitreiking prijzen SPONSORVLUCHTEN 
 BEYERS GRANEN
•  huldiging van de 3 algemene kampioenen
•  huldiging laureaten van het kampioenschap Beginnelingen
• huldiging van de laureaten in de reeksen van het 
 provinciaal kampioenschap
• huldiging van de zonale winnaars van de PE Antwerpen  
 op de nationale wedvluchten.

Verkoping van bons enkel via het internet.
Elke laureaat van het nationaal kampioenschap of een 
provinciaal kampioenschap die een bon schenkt ten voor-
dele van onze 58ste kampioenendag, ontvangt 1 gratis 
deelname aan de maaltijd, (meer info volgt hierover op de 
website van de KBDB).

De provinciale dag zal muzikaal omkaderd worden. 

INSCHRIJVEN 
 
Inschrijving deelname feestmaal 58ste Provinciale Kampioenendag Antwerpen op 11 december 2021 in het ALDHEM 
HOTEL, Jagersdreef 1, 2880 GROBBENDONK

Inschrijving deelname feestmaal 58ste Provinciale Kampioenendag Antwerpen op 11 december 2021

Ondergetekende,

Naam en voornaam :

Adres :

Postcode : Gemeente :

schrijft in voor het feestmaal met …………. personen, bij dit gezelschap zijn ……….. laureaten (1 gratis deelname per hok, 

dwz voor tandems, tridems,… slechts 1 persoon gratis),

er zijn ……………..betalende x 45 € = …………………. € te storten op rekening BE74 2200 4408 3607 van De Duivenvrienden

UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING : 22 NOVEMBER 2021
 
U kan inschrijven via:
- E-mail: dubois.e@kbdb.be
- De post: KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle
- Eventueel afgeven tijdens de zitdagen te Malle. Raadpleeg de pagina “Antwerpen actueel” 
  op www.kbdb.be om datum en uur te kennen.
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PROGRAMMA PROVINCIALE DAG OOST-VLAANDEREN

Zaterdag 15 januari 2022

Deuren: 14.00
Vanaf 15.00 doorlopend prijsuitreiking tijdens het event. 

Beginnend met de uitreiking van de zonale winnaars 2020 en 2021.

Tijdens de maaltijd worden de  prijswinnaars uit de verschillende categorieën van de Provinciale kampioenschappen 
2020 en 2021 en de Algemeen Kampioen 2020 en 2021  alsook de  Nationale en Provinciale overwinnaars - Nationale 
Kampioenen gehuldigd.

INSCHRIJVING
Gelieve in te schrijven voor het buffet tegen uiterlijk 23 december via overschrijving en met vermelding van het aantal 
personen op het rekeningnummer BE 84 7350 5083 5159 (PE Oost -Vlaanderen) en via mail naar deschuyffeleer.n@kbdb.be

Prijzen :  - All-in € 65,00 pp tot en met het dessert
               - Kinderen tot en met 5 jaar 10€
               - Kinderen tot en met 12 jaar 30€

Overnachten kan aan een voordeliger tarief. 
Gelieve hiervoor contact op te nemen met Hotel Beveren via 03/775 86 23 of via mail info@hotelbeveren.be en volgende 
kortinscode te gebruiken: BEV-GF25640

Alvast bedankt voor jullie aanwezigheid !

Buffet met show-cooking

***
Aangepaste wijnen en reguliere dranken tot aan de koffie

HOTEL BEVEREN
Gentseweg 280
Beveren-Waas

03/7758623
info@hotelbeveren.be
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CRITERIA EN FORMULIEREN 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 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.

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 succeservarin-
gen   bij de jeugd.  

Wat?   
Elke peter krijgt door de jeugdclub een jeugdlid (tot 21 jaar) toege-
wezen. 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   be-
doeling 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 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 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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DEELNAMEFORMULIER BEGINNELINGEN +30JAAR 2021

JEUGDCLUB OOST-VLAANDEREN 
DEELNAMEFORMULIER PETERKAMPIOENSCHAP 2021

Datum Losplaats #duiven Prijs 1ea Prijs 2ea Coëff. Link uitslag

1

2

3

4

5

6

7

Datum Losplaats #duiven Prijs 1ea Prijs 2ea Coëff. Link uitslag

1

2

3

4

5

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Coëff. Link uitslag

1

2

3

4

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Coëff. Link uitslag

1

2

3

4

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN +30JAAR

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN +30JAAR

ASDUIF - OUDE / JAARSE

ASDUIF  - JONGE

RINGNR ..........................................

RINGNR ..........................................

Naam:        Lidnummer:

Adres:

Tel. nr.:        Email:

Geboortedatum:

Naam:        Lidnummer:

Adres:

Tel. nr.:        Email:

Geboortedatum:
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DEELNAMEFORMULIER JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2021

Datum Losplaats #duiven Prijs 1ea Prijs 2ea Coëff. Link uitslag

1

2

3

4

5

JEUGDKAMPIOENSCHAP SNELHEID

Datum Losplaats #duiven Prijs 1ea Prijs 2ea Coëff. Link uitslag

1

2

3

4

Datum Losplaats #duiven Prijs 1ea Prijs 2ea Coëff. Link uitslag

1

2

3

JEUGDKAMPIOENSCHAP HALVE FOND

Naam:        Lidnummer:

Adres:

Tel. nr.:        Email:

Geboortedatum:

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Coëff. Link uitslag

1

2

3

4

5

6

ASDUIF  SNELHEID OUDE / JAARSE RINGNR ..........................................

JEUGDKAMPIOENSCHAP FOND

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Coëff. Link uitslag

1

2

3

4

5

6

ASDUIF  SNELHEID JONGE RINGNR ..........................................
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DEELNAMEFORMULIER JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2021

Datum Losplaats #duiven Prijs 1ea Prijs 2ea Coëff. Link uitslag

1

2

3

4

ASDUIF  HALVE FOND OUDE / JAARSE RINGNR ..........................................

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Coëff. Link uitslag

1

2

3

4

ASDUIF  HALVE FOND JONGE RINGNR ..........................................

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Coëff. Link uitslag

1

2

3

ASDUIF  FOND OUDE / JAARSE RINGNR ..........................................

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Coëff. Link uitslag

1

2

3

ASDUIF  FOND JONGE RINGNR ..........................................

Datum Losplaats #duiven Prijs 1ea Coëff. Link uitslag

1

2

3

UITSLAGEN JEUGDLID VOOR PETERKAMPIOENSCHAP

Actie enkel geldig tot en met 31/12/2021 op de webshop www.dereiger.be           Actie enkel geldig tot en met 31/12/2021 op de webshop www.dereiger.be           
Kortingscode: Kortingscode: GRATIS-AMIFORTISGRATIS-AMIFORTIS  Bij vragen mail naar : info@dereiger.be  Bij vragen mail naar : info@dereiger.be

Rui en Kweek periode Rui en Kweek periode 
leg nu de basis van leg nu de basis van 

uw vliegseizoen 2022uw vliegseizoen 2022  

bestel 2 producten uit het gamma bestel 2 producten uit het gamma 
& ontvang & ontvang AMIFORTISAMIFORTIS  300g300g  GRATISGRATIS  t.w.v. €16,50t.w.v. €16,50

DE REIGER    DUIVENPRODUCTENDE REIGER    DUIVENPRODUCTEN
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 JONGERENVLUCHT DEINZE-ZEVEREN

Op de vluchtkalender van de lokale duivenmaatschappij in  
Zeveren staat de laatste 11  jaar op de 1ste zondag van september 
de duiventijdrit genoteerd voor de jeugd.

33 jongeren tussen 0 en 18 jaar schreven zich samen met hun  
duivenpeter in voor deze ongewone duivenvlucht. Ze werden in 
het lokaal opgewacht door een opnameploeg van Plattelands TV 
die zich ter plaatse kwam vergewissen van het verloop van dit ini- 
tiatief. Er werden 53 duifjes ingekorfd in de voormiddag en deze 
werden vanaf 13 uur - duif per duif - om de minuut gelost in Moeskroen.

Er stond een trofee klaar voor de winnaar  en ieder jeugdspeler 
kreeg een natura-prijzenpakket, er waren dus enkel winnaars  
onder het jonge duivenvolkje. De zon was van de partij en de duif-
jes konden de gemiddelde 30 kilometer vliegafstand in normale 
omstandigheden afwerken. Tegen 17 uur waren alle uitslagen en 
klassementen opgemaakt en konden de jonge duivenmelkers in 
het duivenlokaal Sportwereld hun prijzen in ontvangst nemen. 

Arno Bruneel was met het duifje van zijn tante Annick Goeteyn de 
snelste van het deelnemersveld en haalde daarmee de trofee van 
Stad Deinze binnen. Meer zelfs hij klokte het snelst allebei de duif-
jes op de uitslag op de 1ste  en de 8de plaats. De ereplaatsen op 
het podium waren voor Marie Lou De Lust met een duifje van opa 
Andre Vannieuwenhuyse op de 2de plaats en Lennert De Coninck 
met het duifje van papa Frederick op de derde plaats. Vanuit het 
stadsbestuur van Deinze kwam schepen Filip Vervaecke ter plaat-
se om de laureaten hun prijs te overhandigen.

Met hun prijzenpakket onder de arm en in bijzijn van hun familie 
en supporters waren alleen blije gezichten aanwezig om deze 11de 
editie op feestelijke wijze af te ronden met een groepsfoto.

Een welgemeend woord van dank aan alle mensen die deze vlucht 
hebben gesteund, eveneens het inkorfteam en het lossingteam en 
in het bijzonder Filip Van Steenkiste voor het schenken, verzame-
len en klaarmaken van de prijzenpakketten en Paul Gevaert voor 
de pr en logistieke steun. 

De duivenmaatschappij in Zeveren maakt graag afspraak met de 
jeugd op de 1ste zondag van september 2022 voor  de 12e editie 
van de Jeugd duiventijdrit.

Paul Heyerick – Filip Van Steenkiste – Paul Gevaert en het bestuur 
en de medewerkers van 

Eerlijk Duurt Langst – Zeveren   **  5 september 2021

11de JEUGDDUIVENTIJDRIT editie 2021
TERUG EEN ZONOVERGOTEN VOLTREFFER VOOR HET JEUGDIG DUIVENVOLK  IN 

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ EERLIJK DUURT LANGST – DEINZE/ZEVEREN



BESTE SPORTVRIENDEN,

Ons sportief duivenseizoen 2021 loopt stilaan naar zijn einde toe. 
Het ideale  moment om één en ander te overschouwen en nu 
reeds een blik op 2022 te werpen.

Vooreerst wil ik in naam van de KBDB ons oprecht medeleven 
betuigen aan alle families die zwaar getroffen zijn door Covid-19. 
Tevens ook een moment van steun aan alle leden die getroffen 
zijn door de zware overstromingen in Wallonië. Via het steunfonds 
KBDB-overstromingen zullen we trachten om de getroffen liefheb-
bers bij te staan waar mogelijk.

Ten tweede wil ik alle medewerkers van de verenigingen van harte 
danken voor hun inzet en hun voortreffelijk werk tijdens het voor-
bije, moeilijke seizoen. Tevens ook een woord van dank aan alle 
mensen die ons bijstaan in de  organisatie van de wedstrijden (de 
KBDB medewerkers, de lossingsverantwoordelijken, de vergezel-
lers, de controleurs, de chauffeurs, de vervoerders en de inrich-
ters).  Zonder deze grote groep mensen zouden we onze favoriete 
sport, de duivensport, eenvoudigweg niet kunnen uitoefenen!

Iedereen spreekt reeds maanden over “het weer” en de slechte 
zomer van 2021. Ook voor ons, duivenliefhebbers, kunnen we stel-
len dat 2021 één van de moeilijkste, volgens sommigen zelfs hét 
moeilijkste duivenseizoen van de voorbije 50 jaar qua weersom-
standigheden is geweest. Helaas is dit ook gepaard gegaan met 
enkele zeer moeilijk verlopen wedstrijden  wat voor iedereen van 
ons een uiterst te betreuren zaak is.  

Als Voorzitter van het Nationaal Sportcomité heb ik reeds enkele 
werkpunten op de KBDB-sportagenda 2022 geplaatst waarmee 
we aan de slag zullen gaan. Wat sommige leden echter niet be-
seffen in hun commentaren is dat de KBDB-statuten de spelregels 
bepalen.  Zo vallen snelheids- en kleine halve fond wedstrijden on-
der de exclusieve bevoegdheid van de provincies. KBDB nationaal 
heeft hier geen bevoegdheden. Het is mijn bedoeling om deze 
winter met een werkgroep aan tafel te zitten om  het onderdeel 
“sport” aan een grondige evaluatie te onderwerpen en voorstellen 
aangepast anno 2021 aan de algemene vergadering te formuleren. 
Tijdens het voorbije seizoen hebben we een aanpassing gedaan in 
het aantal duiven per mand. Hierop hebben we al zeer veel posi-
tieve reacties gehad, we kunnen dus spreken van een succesvolle 
aanpassingsmaatregel. Verder kijk ik voor  de snelheids- en kleine 
halve fond spelers uit naar de aanpassing van de Nationale  Kam-
pioenschappen 2021.  Het is dankzij grote inspanningen van de lo-
kalen, uitslagmakers en ons sterk KBDB IT-team dat alle kampioen-
schappen volledig automatisch uitgerekend zullen worden. Voor 
de eerste keer in de geschiedenis van de duivensport zal ieder-
een aan deze snelheids- en kleine halve fond kampioenschappen 
deelnemen, niet enkel meer  de leden die ons hun inschrijvingen 
toestuurden. Een grote vooruitgang !

Op de nationale grote halve fond vluchten zijn het voorbije seizoen 
de nieuwe zones in voege getreden. We hebben kunnen vaststel-
len dat de aantallen beter verdeeld waren en dat door de versmal-
ling van de zones iedereen binnen éénzelfde zone beter aan bod 
kon komen.  

Buiten de jonge duiven waar we door een moeilijke opstart minder 
jonge op de nationale vluchten hebben, blijven de aantallen op de 
grote halve fond, fond en grote fond met oude en jaarlingen stijgen 
en zit het nationaal en internationaal spel nog steeds in de lift.

Wat de lossingsplaatsen in Frankrijk betreft zijn er ook enkele 
aanpassingen gebeurd. Zo hebben we in samenwerking met ver-
schillende organisatoren enkele mooie nieuwe lossingsplaatsen 
kunnen bekomen.  We beseffen wel dat   we er nog niet helemaal 
zijn maar ook voor seizoen 2022 staan er enkele vernieuwingen 
gepland. Voor de liefhebbers op de westenlijn kunnen we nu al   
melden dat er een nieuwe lossingsplaats voor Arras in gebruik zal 
genomen worden. Ook op de grote halve fond zal de KBDB ini-
tiatief blijven nemen om betere lossingsplaatsen, aangepast aan 
onze Belgische aantallen, te vinden.

Ook op vlak van hok-, doping- en wedstrijdcontroles hebben we 
tijdens het voorbije seizoen hard gewerkt en vooruitgang geboekt. 
Er zijn op verschillende  niveaus en doorheen het ganse land veel 
controles gebeurd. Helaas hebben we   ook overtredingen vast-
gesteld, deze zullen kordaat en gepast beteugeld worden. Het is 
echter voor de KBDB niet altijd even gemakkelijk om hierover een 
open communicatie te voeren. Op juridisch vlak zijn wij aan be-
paalde regels gebonden waardoor we in het belang van de dos-
siers uiterst omzichtig te werk moeten gaan. Daar waar men hier-
over vroeger publicaties op de KBDB website kon terugvinden, is 
dit vandaag juridisch minder voor de hand liggend. Wat ik evenwel 
betreur en ten stelligste afkeur is dat een beperkte groep leden 
onze sport op de sociale media steeds maar weer in een slecht 
daglicht probeert te plaatsen.  Het spreekwoord “de beste stuurlui 
staan aan wal” is hier zeker van toepassing.  Ik heb er geen enkel 
probleem mee dat zaken kritisch bekeken worden maar dan wel 
op een respectvolle manier.  Het kan echter niet zijn dat KBDB 
mandatarissen, inrichters, lossingsverantwoordelijken, vergezel-
lers en vervoerders op de sociale media en ja, zelfs persoonlijk 
lastig gevallen worden. Ik zal er als Voorzitter van het Nationaal 
Sportcomité samen met de juridische dienst op toezien dat de  
leden die zich hiertoe verlagen gepast gestraft zullen worden. Ik 
eis dat er op een respectvolle manier met elkaar omgegaan wordt.

Om met een mooi vooruitzicht te eindigen, wil ik nog even onze 
komende Nationale Dagen in het daglicht stellen.

Doordat we omwille van Covid-19 onze nationale KBDB kam-
pioenen 2020 nog niet hebben kunnen huldigen, staat dit jaar 
een dubbele editie op het programma. De Nationale Dagen van 
de seizoenen 2020 & 2021 zullen zoals aangekondigd doorgaan 
op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 december in Hall 8  van  
Flanders Expo te Gent. Ik hoop u hier allen talrijk te mogen verwel-
komen want wat is er leuker dan elkaar terug persoonlijk te kunnen 
begroeten. Graag wil ik nu reeds het organisatiecomité Nationale 
Dagen KBDB van harte danken voor al hun inspanningen die zij tot 
nu toe reeds hebben geleverd om er een spetterende 3-daagse 
van te maken.  Ik kijk er nu al naar uit!  

Tot dan ! 

Denis Sapin, 
Voorzitter Nationaal Sportcomité.
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Ik wens aangeduide JONGE DUIVEN 2022 te ontvangen vanaf:

Januari 2022 (eerste ronde)

Februari 2022 (tweede ronde)

Maart/April 2022 (derde ronde)

Mei 2022 (vierde ronde)

Alle leveringen zullen worden uitgevoerd volgens datum  bestelling.
In de mate van het mogelijke zullen de gevraagde geslachten geleverd worden. 

JJOONNGGEE  DDUUIIVVEENN  22002222
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 jonge duiven 2022 te bestellen. 

SPECIALE  A
CTIE: 

INDIEN  IK
 10 DUIVEN  B

ESTEL

(Vóór 0
1 DECEMBER 2021) 

HEB IK
 RECHT OP 

1 DUIF GRATIS!!!

B E S T E L B O N  J O N G E  D U I V E N  2 0 2 2
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 ’

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

Handtekening:

Ik wens de volgende JONGE DUIVEN 2022 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, 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 2021 een topjaar in diverse landen met afstammingen uit het gouden kweekstation van 
Gebr. Simons en Zn.. Maar liefst 350 eerste prijzen werden er gespeeld in diverse landen.Onder andere enkele voornaamste 
topprestaties: 56x Teletekst met afstammingen van Gebr. Simons en Zonen. 

Een uitstekend jaar voor Gebr Simons & Zonen Internationaal DUIVENKWEEKCENTRUM LIMBURG
ste de1  en 2  NPO op loodzware Limoges 650KM 30-05-2021 1654 duiven

de3  Nationaal Orleans 440KM Jonge duiven 12-09-2021 4297 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

Alle
 jo

nge duiven 

word
en geleverd

 m
et 

een stamboomkaart.

Transport tijdens covid-19 is toegestaan.
Wij hebben een ontheffing voor transport van duiven naar België.

RAS Aantal
Aantal

duiver(s)
Aantal

duivin(nen)

Gebr. Janssen, Arendonk

Jan Aarden

Sjef van Wanroy

van Boxtel (Janssen)

van der 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:


