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BESTE DUIVENLIEFHEBBERS, 

Duivenland draait op volle toeren, het is ondertussen 
ook een aan en af rijden met onze jonge duiven 2022 
en de inkorvingen volgens zich in ijl tempo op. De ver-
wachtingen zijn dikwijls groot al moeten we allen besef-
fen dat onze duiven niet door een buis huiswaarts keren. 
Teleurstellingen en frustraties zijn soms groot, maar dit 
mag niet ten koste gaan van anderen; niet van de mede-
werkers in de lokalen, niet van de lossingsverantwoor-
delijken en zeker niet van onze KBDB-mandatarissen. 
Commercialisering mag, maar duivensport is en blijft: 
"Duivensport-hobbysport".

Alle vrijwilligers in de inkorvingslokalen staan op de eer-
ste rij om allerhande opmerkingen te aanhoren evenals 
de chauffeurs en begeleiders van de wedstrijden, toon 
respect voor deze mensen aub. De extra inspanningen 
die we van onze leden verwachten zoals: mutaties, door-
geven van in te korven duiven, aanmelden enz.. zorgen 
soms voor spanningen doch zij zijn noodzakelijk als we 
administratief en organisatorisch vooruitgang willen blij-
ven boeken en onze duivensport anno 2022 verder wil-
len moderniseren.

In deze editie hebben we speciaal aandacht voor al 
onze vrijwilligers die dag in dag uit in de weer zijn. Ja, 
ook zij hebben recht om te genieten van hun duifjes, 
ook zij hebben recht om eens rustig na te praten met 
vrienden. Het gebeurt te dikwijls dat ik de indruk heb dat 
sommigen vinden dat iedere vrijwilliger moet klaarstaan 
en springen zoals zij het willen! Met deze zeg ik u dan: 
NEEN, besef dat zonder onze vrijwilligers onze duiven- 
sport ten dode opgeschreven staat! Daarom vraag ik 
aan onze leden die wel respectvol en met waardering 
onze vrijwilligers benaderen, geef uw collega's eens een 
teken dat een bemoedigend dankwoordje aan de vrijwil-
ligers wonderen kan doen in plaats van hen steeds maar 
weer op een kritische manier te benaderen. Een schou-
derklop kan wonderen doen. Ik geef alvast de komende 
weken het voorbeeld en richt mij, samen met al mijn col-
lega's KBDB-mandatarissen, graag tot hen. DANK U WEL 
- zonder jullie inspanningen zouden we nergens staan !

Met vriendelijke groeten,

Pascal Bodengien

Nationaal voorzitter
KBDB-RFCB vzw
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NATIONALE OVERWINNINGEN KBDB-VLUCHTEN

Een nationale overwinning is een uitzonderlijke 
ervaring in de carrière van een duivenliefhebber. 
Het is een onvergetelijk moment dat voor altijd 
in het hart is gegrift.

Wij feliciteren Paulien Speliers en Francis  
Permanne van harte met de behaalde resultaten 
van hun kolonie op de nationale KBDB-wedvlucht 
uit Argenton van 4/06/2022 respectievelijk 
in de categorieën oude duiven en jaarlingen 
en wensen hen nog heel veel succes voor de  
komende vluchten !

De leden van de Nationale Raad 
van Beheer en Bestuur

Francis Permanne

Voorbereidingen voor de controles  met de speciaal 
uitgeruste aanhangwagen van de KBDB -  

Denis Sapin, Wim Logie & Jef Cuypers in actie.

Paulien Speliers
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OLYMPIADE ORADEA – ROEMENIE - 12 TOT 14 AUGUSTUS 2022

Van 12 tot 14 augustus 2022 organiseert de Roemeense Federa-
tie voor het eerst de Olympiade, een toonaangevend evenement 
van de Internationale Duivenliefhebbersbond (FCI). Het evenement 
wordt georganiseerd onder de leiding van de FCI die de belangen 
behartigt van meer dan 4 miljoen liefhebbers over de hele wereld. 
De FCI werd opgericht in 1937 en heeft wereldwijd 70 aangesloten 
federaties.

De Olympiade is een internationaal evenement dat om de twee jaar 
wordt georganiseerd en dat duiven van over de hele wereld samen-
brengt. 

De organisator verwacht delegaties uit de 70 landen alsook onge-
veer 15.000 bezoekers en exposanten.

Tijdens de Olympiade kunnen bezoekers niet alleen uitstekende, 
prestatiegerichte duiven zien, maar zij kunnen ook kennis maken 
met de geschiedenis van de duivensport en met beroemde duiven-
liefhebbers. Er is een beurs waaraan vele bedrijven uit de duiven- 
sport deelnemen om hun producten voor te stellen.

De criteria voor Olympische deelname worden bepaald door het FCI 
Sportcomité en goedgekeurd door het FCI bestuurscomité.

Hieronder vindt u de definitieve rangschikking van de Belgische in-
zendingen.

SPORTCATEGORIE A 2019-2020:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Vrancken Willy & Sandra 5082123/18  34,452
2 Marsille Hadrien 2120173/18  45,892
3 Janssens Johny 5071284/17  49,008
SPORTCATEGORIE B 2019-2020:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Herbots Jo & Raf (Gebr) 2135111/18  21,893
2 Dobbelaere Philippe 4076038/18  26,725
3 Van Oeckel Bart & Nance 6091085/19  35,368
SPORTCATEGORIE C 2019-2020:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Vandenheede Freddy & Jacques 4097065/18 24,62
2 Van Gaver Tom & Marnik 4070849/18  40,808
3 Bosmans - Leekens 2188933/16  48,681
SPORTCATEGORIE D 2019-2020:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Derwa - Luxem 2093024/18  31,817
2 Derwa - Luxem 2088799/18  37,634
3 Herbots Jo & Raf (Gebr) 6168744/18  67,192
SPORTCATEGORIE E 2019-2020:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Pollin Marc & Geert 3025288/16  41,452
2 Van Oeckel Bart & Nance 4095274/17  42,86
3 Roosen Daan 5116120/18  112,118
SPORTCATEGORIE F 2019-2020:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Vrancken - Berden 5031856/20  1,612
2 Van Den Abbeel - Van Paesschen 4041335/20  1,8
3 De Maeseneer Philip 4075225/20  1,959
SPORTCATEGORIE G 2019-2020:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Brugmans Sabrina 5050615/19  7,246
2 Van Oeckel Bart & Nance 6091088/19  11,892
3 Baertsoen L & M 6210159/19  12,654
SPORTCATEGORIE H 2019-2020:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Schroeven - Hermans 2076078/18  52,899
2 Steveninck Benny 4149922/18  60,109
3 Derwa - Luxem 2093030/19  65,384
SPORTCATEGORIE I 2019-2020:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Vandenheede Freddy & Jacques 4200306/17  9,54
2 Van Gaver Tom & Marnik 4077398/17  10,262
3 Bosmans - Leekens 5014726/18  16,815

SPORTCATEGORIE A 2020-2021:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Brugmans Sabrina 2084414/19  18,449
2 Marsille Hadrien 2092163/19  34,183
3 Van Renterghem Bernard 1087435/19  34,462
SPORTCATEGORIE B 2020-2021:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Hermans Ruben 5077443/19  25,721
2 Herbots Jo & Raf (Gebr) 2131005/19  26,273
3 Van Den Abbeel - Van Paesschen 4050573/19  26,619
SPORTCATEGORIE C 2020-2021:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Casaert-Senechal 4184154/19  27,785
2 Broeckx Niels 6056571/18  55,132
3 Voeten Hendrik & Paul 6055458/18  59,674
SPORTCATEGORIE D 2020-2021:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Ariën - De Keyser 4194210/18  58,441
2 Derwa - Luxem 2039070/19  75,353
3 Palm - Krücker Jean-Pierre 1064659/19  77,384
SPORTCATEGORIE E 2020-2021:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Bragard Daniel & Xavier 1141782/16  31,034
2 Rans Alex & Annie 2028667/19  46,832
3 Rans Jeroen & Stijn 2027269/19  73,568
SPORTCATEGORIE F 2020-2021:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Van Vugt - Donckers 6154237/21  2,815
2 Beyl Pierre 2011289/21  3,675
3 Van Vugt - Donckers 6154240/21  5,1
SPORTCATEGORIE G 2020-2021:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 De Bock Jelle 4146108/20  10,731
2 Delhez Didier 1021690/20  11,51
3 Vanmeert Roger & Koen 5086448/20  15,896
SPORTCATEGORIE H 2020-2021:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Schroeven - Hermans 2095525/19  4,669 
2 Herbots Jo & Raf (Gebr) 5011137/19  29,945
3 Schroeven - Hermans 2095614/19  29,984
SPORTCATEGORIE I 2020-2021:
Nr.:  Liefhebber:  Ringnummer:  Coëfficient:
1 Ariën - De Keyser 4184595/19  8,769
2 Casaert-Senechal 4184156/19  8,967
3 Vandenheede Freddy & Jacques 4200330/17  16,204

SPORTCATEGORIE
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Enkel de duiven die tentoongesteld worden in Oradea, kunnen gerangschikt worden in de Internationale Sport-
categorie. Volgende liefhebbers bevestigden hun deelname en zullen België vertegenwoordigen met één of 
meerdere duiven  :

Ariën-De Keyser – Baertsoen L & M – Bosmans-Leekens – Bragard Daniel & Xavier – Broeckx Niels – Casaert-Senechal – Derwa-Luxem 
– Dobbelaere Philippe – Herbots Jo & Raf – Hermans Ruben – Janssens Johny – Palm-Krücker Jean-Pierre – Rans Alex & Annie – Rans 
Jeroen & Stijn – Schroeven-Hermans – Steveninck Benny – Van Gaver Tom & Marnik – Van Oeckel Bart & Nance – Van Renterghem 
Bernar – Van Vugt-Donckers – Voeten Hendrik & Paul – Vrancken-Berden – Vrancken Willy & Sandra 

Wij danken deze liefhebbers en wensen hen alvast heel veel succes !

Algemene informatie voor wie de Olympiade wenst te bezoeken :

De Olympiade gaat door in de gastvrije en levendige stad Oradea. 
Deze stad zal je verrassen met een verbluffende architecturale mix. 
Art Nouveau gebouwen worden harmonieus weergegeven in de 
stad, naast barokke en middeleeuwse monumenten. Maar Oradea 
gaat veel verder dan Art Nouveau. Het is een bloeiende stad, een 
plaats van wellness en welzijn en een paradijs van thermale baden. 
Al deze combinaties maken van Oradea een stad waar je heel graag 
nog eens wilt terugkomen !

Wat kan je doen ? 
Hoeveel wandelingen zijn er nodig om verliefd te worden op een 
stad ? In Oradea, slechts één. Elke route die je start heeft iets spe-
ciaals dat in het oog springt. Of je nu oude geschiedenis wil heront-
dekken, wil genieten van een moment van verbinding met de natuur 
of een speciale avond in de stad wil beleven, Oradea en Bihor Coun-
ty hebben altijd iets om je te verleiden, ongeacht het seizoen. 

Programma van de Olympiade : 

Vrijdag 12 augustus 
Vanaf 10.00u - Polyvalente zaal
• Officiële opening van de 37e Olympiade
• Tentoonstelling van de duiven van de nationale ploegen
• Beurs met verkoop van duiven en producten 

19.00u - Union Square - Openlucht concert

Zaterdag 13 augustus
10.00u tot 17.00u – Polyvalente zaal
• Tentoonstelling van de duiven van de nationale ploegen
• Beurs met verkoop van duiven en producten
   11.00u – Polyvalente zaal
• Prijsuitreiking Wereldkampioenschappen 2019, 2020 en 2021
• Prijsuitreiking Grand Prix 2019, 2020, 2021

Zondag 14 augustus
Teruggave van de tentoongestelde duiven

Adres : Polyvalent Hall
             Traian Blajovici Street n° 24
             410209 Oradea – ROMANIA

De stad is het beste te bereiken via de internationale luchtha-
ven van Oradea. De internationale luchthaven van Debrecen 
(Hongarije) ligt op een uurtje rijden.

Voor het boeken van een hotel, kan u de website 
 www.visitoradea.com bezoeken.

Voor gedetailleerde informatie over de Olympiade, kan u  
terecht op de website van de organisator www.olympiad.ro
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NATIONALE DAGEN VAN DE KAMPIOENEN 2022 

De Nationale Dagen 2022 
zullen doorgaan op vrijdag 
17 en zaterdag 18 maart 
2023 in de Nekkerhal te 
Mechelen. Noteer deze data 
alvast in jullie agenda !

AL GEHOORD VAN KBDB-ADMIN?

KBDB-Admin is een programma met tal van mogelijkheden.

Elk jaar opnieuw uw duiven moeten opschrijven op uw 
hoklijst, dat is verleden tijd met KBDB-Admin. Maak één-
malig uw lijst aan en het volgende jaar hoeft u enkel de 
lijst aan te passen. Print die af en voeg die bij uw hoklijst en 
voilà, uw hoklijst is klaar in slechts een paar klikken.

Een coëfficiënt berekenen van een duif? Ook dat is ver-
leden tijd met KBDB-Admin. KBDB-Admin houdt namelijk 
alle vluchten bij en berekend de coëfficiënten van al uw 
duiven.

Mutaties aangevraagd en u wil zeker zijn dat deze werden 
uitgevoerd? Kijk dan even in KBDB-Admin. Al uw ringen en 
mutaties worden daarin opgenomen.

 
 
Kampioenschappen, uitslagen en nog veel meer zijn terug 
te vinden op KBDB-Admin.

En de kers op de taart, dit programma is volledig gratis.

Wilt u ook gebruik maken van dit geweldige programma? 
Log dan vlug in op www.kbdb-online.be/admin, maak één-
malig een paswoord aan en u bent vertrokken.

Meer informatie over het aanmaken van een paswoord 
kan u terugvinden onder www.kbdb-online.be/admin/bijla-
ge/liefhebber_registreren_kbdb_results.pdf
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ONDERHOUD MET DE DIENST “DIERENWELZIJN”

Op donderdag 09/06/2022 werd een afvaardiging van de 
AWC/KBDB (Denis Sapin – voorzitter van het NSC en voorzitter 
van de AWC & Didier Tison – persverantwoordelijke Wallonië) 
ontvangen op het Kabinet van de Waalse dienst Dierenwelzijn.
Vrijdag 10/06/2022 was het dan de beurt aan Vlaanderen met 
een online-onderhoud met het Kabinet van Minister Ben Weyts 
(Pascal Bodengien – nationaal voorzitter).
De KBDB onderhoudt sedert vele jaren nauw en constructief 
contact met deze dienst aangezien het welzijn van onze duiven 
prioritair is voor een gezonde en eerlijke duivensport.
Allerhande onderwerpen werden aangesneden zoals vacci-
natie “paramyxovirose”, Wet van 1923, dopingreglementering, 
uitbraak vogelgriep, Animal Health Law, verdwaalde duiven, …..

Vaccinatie “Paramyxovirose”

Het is de bedoeling dat vanaf volgende jaar in de chipring van 
de duif de inentingen van de bewuste duif worden opgenomen 
zodat een automatische controle kan worden uitgevoerd.

Wet van 1923

Rekening houdend met het feit dat deze Wet, reeds honderd 
jaar oud, in het leven werd geroepen om oorlogsredenen  
(bespieding), staat deze actueel ter discussie en zal deze even-
tueel worden afgeschaft.

Dopingreglementering

Er zal met de deelnemende landen rond de tafel worden gezeten 
teneinde een uniform dopingreglement uit te werken zodat  
iedere liefhebber onder gelijke voorwaarden zal kunnen deel-
nemen aan de internationale wedvluchten.

De KBDB is bovendien verplicht, in toepassing van het KB van 
14 februari 1995, om alle positieve dopingcontroles over te  
maken aan de dienst “Dierenwelzijn”, dewelke eveneens, via 
de “Dierenwelzijnswet” van 14 augustus 1986, een sanctie kan 
opleggen aan de betrokken liefhebbers.

Een groot probleem, hetgeen door de dienst “Dierenwelzijn” 
Vlaanderen werd aangekaart, is de verdwaalde duiven...

Zoals in het dagelijkse leven kleuren bepaalde liefhebbers 
binnen de lijntjes maar zijn er ook die steeds buiten de lijntjes 
kleuren.

Als duivenliefhebber ben je verantwoordelijk voor je kolonie, 
dewelke je eigendom is. DAAROM dient iedere liefhebber zorg 
te dragen voor zijn duifjes en in de mate van het mogelijke zijn/
haar verdwaalde duiven op te halen. 

Ik, als nationaal voorzitter, ben reeds meermaals tussengekomen 
bij de liefhebbers om hun verdwaalde duif te gaan ophalen. 
Betrokkenen gaan zich dit zeker en vast nog herinneren….. 

U zult begrijpen dat de problematiek zich vooral situeert  
indien één van je duifjes verdwaalt en terecht komt bij een niet- 
duivenliefhebber. Deze laatste wenst zo vlug als mogelijk 
de eigenaar te contacteren om zijn dier te komen ophalen.  
Zij hebben uiteraard niet de faciliteiten om uw duifje onderdak 
te bieden, laat staan de geschikte voeding te verstrekken.

Wij vragen hierbij dan ook aan onze opvangcentra om zo veel 
als mogelijk deze mensen te helpen MAAR de KBDB zal tevens 
deze opvangcentra niet in de steek laten. De KBDB stelt zich 
garant om, bij overbevolking, de duiven in de opvangcentra te 
gaan ophalen en op de zetel van de KBDB onder te brengen 
tot ophaling ervan door de eigenaar of, indien de eigenaar zijn 
duifje niet terug wil, dit te schenken aan een jonge liefhebber. 
Jaarlijks ondersteunen wij ook deze opvangcentra met waar-
debons voor de aankoop van duivenvoeding.

De KBDB wenst deze ganse problematiek onder de loep  
te nemen en juridisch te laten onderzoeken teneinde onze  
reglementen aan te passen en eventueel de liefhebber verant-
woordelijk te stellen. 

LAAT AUB UW DUIFJES NIET IN DE STEEK!

Veel liefhebbers nemen tevens te pas en te onpas contact op 
met Dierenwelzijn Vlaanderen of Wallonië indien hun duiven 
na een wedvlucht slecht of niet zoals verwacht naar het hok 
terugkeren. Dit kan niet de bedoeling zijn! 

Kritiek spuwen op de vervoerders, de KBDB, de verenigingen, 
de lossingsverantwoordelijken,…. biedt geen oplossing! Vaak 
is het voldoende om in eigen boezem te kijken, veel meer dan 
kritiek te spuwen op anderen!

Pascal Bodengien.
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KBDB PROVINCIALE ENTITEIT OOST-VLAANDEREN 

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2022

PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2022
EN  KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB

1. AS-DUIF SNELHEID OUDE DUIVEN 10 gerangschikten. 
Klassement per duif.
6 gewonnen prijzen vanaf 2/4 tem 31/7.                                                         
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in 
aanmerking.
Enkel de duiven met 6 prijzen worden gerangschikt.

2. AS-DUIF SNELHEID JAARSE DUIVEN 10 gerangschikten. 
Klassement per duif.
6 gewonnen prijzen vanaf 2/4  tem 31/7.                                                         
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in 
aanmerking.
Enkel de duiven met 6 prijzen worden gerangschikt.

3. AS-DUIF SNELHEID JONGE DUIVEN 10 gerangschikten. 
Klassement per duif.
6 gewonnen prijzen vanaf 14/5  tem 11/9.                                                         
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in 
aanmerking.
Enkel de duiven met 6 prijzen worden gerangschikt.

4. AS-DUIF KLEINE HALVE-FOND OUDE DUIVEN 10 gerangschikten. 
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 7/5  tem 30/7.                                                         
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

5. AS-DUIF KLEINE HALVE-FOND JAARSE DUIVEN 10 gerangschik-
ten. 
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 7/5 tem 30/7.                                                         
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

6. AS-DUIF KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN 10 gerangschik-
ten. 
Klassement per duif.
4 gewonnen prijzen vanaf 18/6 tem 27/8.                                                         
Enkel de duiven met 4 prijzen worden gerangschikt.

7. AS-DUIF ZWARE HALVE-FOND OUDE DUIVEN 10 gerangschikten. 
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 21/5  tem 10/9 .  (Tulle-Limoges NIET inbe-
grepen)
Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

8. AS-DUIF ZWARE HALVE-FOND JAARSE DUIVEN 10 gerangschikten. 
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 21/5  tem 10/9.  
(Tulle-Limoges NIET inbegrepen)
Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

9. AS-DUIF ZWARE HALVE-FOND JONGE DUIVEN 10 gerangschikten. 
Klassement per duif.
4 gewonnen prijzen vanaf 16/7 tem 10/9.     
Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de duiven met 4 prijzen worden gerangschikt.

10. AS-DUIF FOND OUDE DUIVEN 10 gerangschikten. 
Klassement per duif.
3 gewonnen prijzen op de nationale vluchten.
Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de duiven met 3 prijzen worden gerangschikt.

11. AS-DUIF FOND JAARSE DUIVEN 10 gerangschikten. 
Klassement per duif.
3  gewonnen prijzen op de nationale vluchten.
Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de duiven met 3  prijzen worden gerangschikt.

12. AS-DUIF ZWARE FOND OUDE DUIVEN 10 gerangschikten. 
Klassement per duif.
2 gewonnen prijzen op de internationale vluchten.
Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de duiven met 2 prijzen worden gerangschikt.

13. AS-DUIF ZWARE FOND JAARSE DUIVEN 10 gerangschikten. 
Klassement per duif.
2 gewonnen prijzen op de internationale vluchten.
Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de duiven met 2 prijzen worden gerangschikt.

14. KAMPIOENSCHAP SNELHEID OUDE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
6 vluchten vanaf 2/4 tem 31/7 
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in 
aanmerking.
Enkel de prestaties met minstens 10 punten met 1e en 2e afg. duif wor-
den gerangschikt.

15. KAMPIOENSCHAP SNELHEID JAARSE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
6  vluchten vanaf 2/4 tem 31/7.                                                         
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in 
aanmerking.
Enkel de prestaties met minstens 10 punten met 1e en 2e afg. duif wor-
den gerangschikt.

16. KAMPIOENSCHAP SNELHEID JONGE DUIVEN - 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 14/5  tem 11/9.                                                         
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in 
aanmerking.
Enkel de prestaties met 10 punten met 1e en 2e afg. duif worden ge-
rangschikt.

17. KAMPIOENSCHAP KLEINE HALVE FOND OUDE DUIVEN - 
10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 7/5 tem 30/7.                                                         
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif wor-
den gerangschikt.

18. KAMPIOENSCHAP KLEINE HALVE FOND JAARSE DUIVEN - 
10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 7/5 tem 30/7.                                                         
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif wor-
den gerangschikt.

19. KAMPIOENSCHAP KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN - 
10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
4 vluchten vanaf 18/6 tem 27/8.                                                         
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif  
worden gerangschikt.

20. KAMPIOENSCHAP ZWARE HALVE FOND OUDE DUIVEN - 
10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 21/5  tem 10/9.  (Tulle - Limoges NIET inbegrepen)
Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif 
worden gerangschikt.

21. KAMPIOENSCHAP ZWARE HALVE FOND JAARSE DUIVEN - 
10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 21/5 tem 10/9 .  (Tulle-Limoges NIET inbegrepen)
Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif wor-
den gerangschikt.
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22. KAMPIOENSCHAP ZWARE HALVE FOND JONGE DUIVEN - 
10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 16/7  tem 10/9.     
Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif 
worden gerangschikt.

23. KAMPIOENSCHAP FOND OUDE DUIVEN - 7 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
4 vluchten op de nationale vluchten vanaf Tulle - Limoges 
(inbegrepen).
Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de prestaties met minstens 6 punten met 1e en 2e afg. 
duif worden gerangschikt.

24. KAMPIOENSCHAP FOND JAARSE DUIVEN - 7 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5  vluchten op de nationale vluchten vanaf Tulle-Limoges (inbegrepen).
Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de prestaties met minstens minstens 8  punten met 1e en 2e afg. 
duif worden gerangschikt.

25. KAMPIOENSCHAP ZWARE FOND OUDE DUIVEN - 
7 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op de 3 internatio-
nale vluchten. Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de prestaties met 6 punten met 1e en 2e afg. duif worden 
gerangschikt. 

26. KAMPIOENSCHAP ZWARE FOND JAARSE DUIVEN - 
7 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op de 2 internatio-
nale vluchten. Men heeft de keuze uit de provinciale of zonale uitslag.
Enkel de prestaties met 4 punten met 1e en 2e afg. duif worden 
gerangschikt. 

PROVINCIAAL KAMPIOEN 2022  - 3 prijzen.

De liefhebber met de meeste vermeldingen binnen de hierboven 26 
klassementen uit de 5 beste gerangschikten voor de snelheid tem de 
zware HAFO en de 3 beste gerangschikten uit de fond en zware fond.  
Bij gelijkheid komt het laagste totaal van de behaalde plaatsen in 
aanmerking.
De nevenklassementen komen hiervoor niet in aanmerking.

NEVENKLASSEMENT “All-Round” – 10 prijzen

ALL-ROUND AS-DUIF OUDE, JAARSE & JONGE (10 geklasseerden 
per categorie). De 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 
4-tal, waarvan er minstens 2 dienen behaald te worden Onder Parijs en 
minstens 2 Boven Parijs en minstens 1 vlucht vanaf de GHF.  Wordt be-
twist in 3 aparte categorieën voor zowel oude, jaarse als jonge duiven.  
Voor de GHF, Fond en Grote Fond geldt enkel de provinciale uitslag!
 
KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB
Voor nadere inlichtingen en gegevens in verband met deze kampioen-
schappen van de Oost-Vlaamse Jeugdclub, verwijzen wij naar de voor-
zitter Van Kerckvoorde Kevin.

REGLEMENTERING.

Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit 
van een KBDB- lidkaart 2022 – met hok op grondgebied van de PE 
Oost-Vlaanderen.

De prijzen moeten minstens per viertal (zonder breuken) behaald zijn, 
op wedvluchten ingericht door verbonden/samenspelen/verenigingen 
erkend door de KBDB op voorwaarde van een minimum deelname van 
80 duiven en minstens 10 deelnemende liefhebbers per wedvlucht. 
(Inter-)Nationale uitslagen komen NIET in aanmerking.

De duiven moeten ingekorfd zijn in een Oost-Vlaamse vereniging. 
Uitslagen van provinciegrens overlappende verbonden/samenspelen 
worden eveneens in aanmerking genomen.

Voor elke discipline (snelheid, kleine hafo, …) kan er per weekend maar 
één uitslag worden ingediend.

Bij de as-duiven zal elke liefhebber slechts met één duif kunnen ge-
rangschikt worden met een gratis prijs per verschillend kampioen-
schap. Verdere rangschikkingen krijgen een eervolle vermelding.

Bij de kampioenschappen met 1e en 2e afgegeven duif zal elke lief-
hebber per categorie slechts eenmaal kunnen gerangschikt worden.

Kampioenschappen / as-duiven oude duiven: duiven drager van een 
voetring vanaf het jaartal 2020 en ouder.  (Jaarse duiven worden niet 
aanvaard in deze categorieën) 
Kampioenschappen / as-duiven jaarse duiven: duiven drager van een 
voetring van het jaar 2021.
Kampioenschappen / as-duiven jongen duiven: duiven dragen van een 
voetring van het jaar 2022.

De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren 
en de betreffende (verbeterde) uitslagen is Vrijdag 7 Oktober 2022: 
12.00 (poststempel telt !!!).

De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen opgestuurd worden 
aan de KBDB Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 
Halle (poststempel telt !).  Onder voorbehoud zal het ook mogelijk zijn 
om de formulieren te laten controleren op daartoe voorziene zitdagen 
– nog mede te delen.

INDIEN DE UITSLAGEN NIET IN ONS BEZIT 
ZIJN OP VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 ZAL 
DE INZENDING NIET WEERHOUDEN WORDEN !

Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen,
noch verbeteringen
meer aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag, 
verkeerde vlucht, enz. wordt opgegeven).

Neem alvast nota van volgende data: 
- 30/11/2022: Provinciale Algemene Vergadering (De Keirk-Aalst)
- 14/01/2023: Provinciale Kampioenendag (salons Mantovani - Oudenaarde)

HET COMITÉ OOST-VLAANDEREN.
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DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS DIE STEEDS 
KLAAR STAAN IN DE VERENIGINGEN !

Land van Aalst: Ellen, Bram, Anais, Marc en Guy staan in voor het 
inkorven van de duiven. Herman & Roger (helaas niet op de foto)  
tekenen de duiven in. 

De Nieuwe Kortrijkse Vereniging. Het voltallige bestuur samen met de  vrijwilligers. Hartelijk dank  aan deze mooie ploeg !

Gullegemse Duivenmaatschappij: 

Bernard Wouters en Freddy 

Vanassche in actie.  Ook speciale 

dank aan Milan Boucké die weke-

lijks van de partij is om de handen 

uit de mouwen te steken.

L’Hirondelle de Lonchamps: 
dank aan de vrijwilligers 
Charles Nicolas, Deneyer 
Philippe, Hawotte Paul, Ista 
Philippe en Decerf Michael.

Royal Local Unique – Nivelles : 

ook hier kunnen ze rekenen op 

een enthousiaste ploeg mede-

werkers. Van harte bedankt ! 
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AFSCHEID VAN DE HEER GOULEM

De KBDB verliest één van haar trouwe mandatarissen op lokaal, regionaal,  
provinciaal en nationaal vlak.
Christian, zoals hij door iedereen in de KBDB graag werd aangesproken, had in 
de loop van de jaren alle niveaus van onze federatie doorlopen.
Als duivenliefhebber heeft hij zich geprofileerd tot KBDB-mandataris van de  
regionale afdeling “Tournai”, met tenoren als de heren Van Spitael en Guelton.
In 1992 nam hij actief deel aan de herstructurering van de regionale afdelingen 
van Henegouwen en de vorming van de provinciale entiteit Henegouwen. Hij 
verdedigde de waarden van zijn "Doornikse", de regio die hij zo koesterde.
Toen kwam de samenvoeging van de provincies Henegouwen en Waals- 
Brabant tot een samengevoegde provinciale entiteit, waarvan hij tot op de dag 
van vandaag nog steeds het voorzitterschap waarnam.
Ten slotte nam Christian, niet zonder moeite, ook deel aan de epische oprich-
ting van de AWC terwijl hij op dat moment ondervoorzitter was van de KBDB.
Op nationaal niveau was hij tijdens al deze jaren van zijn mandaat lid van bijna 
alle nationale comités en commissies.
Op lokaal vlak stond hij met een team garant voor de werking van de vereniging 
"L'Union" uit Doornik, één van de grootste, zo niet het grootste, inkorvingslokaal 
in Wallonië.

Zijn principes, zijn eenvoud, zijn ervaring, zijn analyse, zijn denken en vooral zijn 
bereidheid om conflicten op te lossen door middel van dialoog zullen worden 
gemist.

Een geweldig en groot MAN heeft ons verlaten.

Zowel de mandatarissen van de KBDB als alle personeelsleden wensen hem 
een   “goede vlucht”.

Een speciale gedachte gaat uit naar zijn echtgenote die hem al die jaren heeft 
bijgestaan   bij de uitoefening van zijn mandaat.

ONZE LEDEN VERTELLEN...

"Ella en Lola hebben de duivenmicrobe helemaal meegekregen 
van hun grootvader, José Reniers, die het op zijn beurt over-
kreeg van zijn vader, François Reniers en grootvader, Frans Pol-
leunis. Ook de papa van Ella en Lola, Roel Huybrechts speelde 
vroeger reeds met de duiven en heeft zijn passie nooit kunnen 
loslaten. Bovendien wonen we op dezelfde plaats waar hun 
bedovergrootvader, Jos Reniers reeds jaren geleden speelde 
met de duiven. Daarom hebben we met z’n allen besloten om 
opnieuw te starten en de kinderen waren en zijn nog steeds 
dolenthousiast! Het eerste wat Ella doet als ze thuiskomt van 
school, is haar andere broek aandoen en hop naar de duiven. 
Ook ’s morgens tijdens het weekend kunnen we haar hier 
steeds terugvinden. Lola is nog geen 3 jaar en kan dus nog niet 
alleen gaan, maar ook zij staat heel de tijd aan onze broek te 
trekken om mee te gaan naar de duifjes. Het is zo mooi om te 
zien hoe onze kindjes opfleuren om met de duifjes te spelen. Al 
de jonge duifjes kregen ook een naam. Rossie, Snufje, Grijsje, 
 Minnie, …. zijn maar een paar voorbeeldjes van de namen die 
onze duifjes kregen, maar geven heel mooi weer hoe trots 
onze kindjes erop zijn! We hopen dan ook dat ze nog heel veel  
plezier zullen beleven aan hun nieuwe vriendjes."
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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 2022 te bestellen. 

SPECIALE  ACTIE:

INDIEN IK
 10 DUIVEN  BESTEL

(Vóór 2
2 JULI 2022) 

HEB IK
 RECHT OP 

1 DUIF GRATIS!!!

B E S T E L B O N  z o m e r  j o n g 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 ’

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 2022 te ontvangen (franco thuisgeleverd of tegen rembours) voor de prijs van €50,00* per duif 
(+€ 40,00 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 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

De zomer jongen worden afgeleverd 
3de week van augustus 2022.

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

Alle
 jo

nge duiven 

word
en geleverd

 m
et 

een stamboomkaart.



BESTEL VANDAAG OP 
WWW.DEREIGER.BE

GRATIS VERZENDING 
VANAF € 75

CONTACT: 0477/695.475      INFO@DEREIGER.BE  

BESTEL VANDAAG OP 

DE REIGER
KRACHT EN ENERGIE 

 VOOR UW JONGE DUIVEN

DARMGEZONDHEID
PRÉ & PROBIOTICA

SPIEROPBOUW 
KRACHT & ENERGIE

AIDI Pro Bacterial 
De allesbepalende factor voor gezondheid, 
conditie, vorm en topvorm is een gezonde 

darmflora. 

De meest perfecte 
formule voor een 

natuurlijk optimaal 
darm-microbioom 

Vliegplannen & info: 

www.aidi.be - info@aidi.be 

Door kennis & innovatie altijd een stap voor 



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

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

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

pigeons4you.be

Online veilingen van raceduiven

Ook uw partner voor 
bonnenverkoop duivenclubs

Kris Van Den Bussche

Kortrijkstraat 78 • B-8550 Zwevegem

info@pigeons4you.be  /  T +32 476 79 63 15
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OP DE KBDB-REGLEMENTEN

INZENDING VAN DE FORMULIEREN VOOR DEELNAME AAN DE 
KAMPIOENSCHAPPEN VAN DE PROVINCIALE ENTITEITEN 2022

OOST-VLAANDEREN
De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren EN VAN 
DE BETREFFENDE (verbeterde) UITSLAGEN is 7 oktober 2022 (poststempel 
telt !).

De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen opgestuurd worden aan 
de KBDB Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle 
(poststempel telt !). 

Onder voorbehoud zal het ook mogelijk zijn om de formulieren te laten 
controleren op daartoe voorziene zitdagen. Deze worden later medegedeeld.

Indien de uitslagen niet in ons bezit zijn op vrijdag 7 oktober 2022 zal de 
inzending niet weerhouden worden ! 

VLAAMS-BRABANT
De palmaressen dienen te worden opgestuurd naar de KBDB, 
Gaasbeeksesteenweg 52-54 - 1500 HALLE of via dubois.e@kbdb.be.
Uiterste datum van inzenden: 5.10.2022 (poststempel 5-10-22 telt nog).
Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, fax, taxi-post, enz.
Alle palmaressen die ten Bondszetel toekomen na deze datum zullen als 
laattijdig worden beschouwd en dus niet in aanmerking worden genomen.

LIMBURG
Het opgaveformulier dient UITERLIJK 23 SEPTEMBER 2022 toe te komen 
op volgend adres: KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE of via 
mail dubois.e@kbdb.be of afgegeven tijdens de provinciale zitdagen van de 
afdeling die 1 oktober voorafgaan. Uitslagen die op dat moment worden mee 
afgegeven, worden niet direct nagezien.

Voor zendingen per post wordt poststempel 22.09.22 als uiterste datum 
aanvaard.

WEST-VLAANDEREN
De prijzen zullen ofwel automatisch berekend worden door de KBDB (nog later 
te bepalen) ofwel via de gebruikelijke formulieren volgens het voorbeeld in dit 
bondsblad (ook te vinden op de KBDB-website) ofwel via de formulieren van 
de provinciale afdeling, verkrijgbaar op het secretariaat van de Provinciale 
Afdeling van de KBDB Gaasbeeksesteenweg 52-54,1500 Halle.

De formulieren moeten op het secretariaat toekomen op UITERLIJK 23 
SEPTEMBER 2022 vòòr 12 uur. Voor de gevallen waar op de gestelde datum, 
de provinciale of hoofduitslag nog ontbreekt, volstaat het de snelheid van de 
duif te vermelden.

Het indienen van de kampioenschappen kan door het formulier door te sturen 
naar: 
- deschuyffeleer.n@kbdb.be
- of aangetekend op te sturen naar de KBDB, PE West-Vlaanderen, 

Gaasbeeksesteenweg 52-54, 
 1500 HALLE (vòòr vrijdag 23/09/2022 voor 12 uur)
- of na overhandiging op de zitdag te Kortemark, Staatsbaan 23. (datum en 

uur is nog te bepalen)

ANTWERPEN
De deelnemingsformulieren worden op de website gepubliceerd. Zij moeten 
uiterlijk op 23.09.2022 (poststempel 22-09-22) toekomen op de KBDB - 
Gaasbeeksesteenweg 52-54 - 1500 Halle, gestaafd met de uitslagen.

OPMERKING VOORAF:
- De schorsing uitgesproken tegen een liefhebber heeft niet alleen gevolgen voor zijn persoon maar ook voor zijn duiven, zijn hok en de plaatsen die hij in gebruik 

heeft.
 De schorsingsmaatregel houdt automatisch voor alle personen het verbod in om reisduiven te houden in enige plaats waar de geschorste liefhebber het 

gebruik zou hebben. Indien de liefhebber deze plaatsen geheel of gedeeltelijk mocht verlaten, kan die toestand voor de nieuwe bewoner slechts worden 
opgeheven door de raad van bestuur van de PE/SPE.

- De liefhebber die zich opzettelijk schuldig maakt aan aankoop of het houden van duiven van een effectief geschorste liefhebber, die als duivenliefhebber een 
geschorste liefhebber helpt, die instemt met de inschrijving op zijn naam van dergelijke duiven bij wedvluchten of tentoonstellingen of die zich in de uitoefening 
van zijn liefhebberij laat bijstaan door een geschorste liefhebber, is strafbaar met een schorsing van één tot drie jaar.

 
Rekening houdend met de hierboven reglementaire bepalingen, informeren wij onze liefhebbers en verenigingen dat volgende liefhebbers een schorsing hebben 
opgelopen in 2020 - 2021:
 

Naam Adres van het hok Duurtijdvan de sanctie Datum waarop de straf begin 
van uitvoering kreeg

Beckers Jean Pannestraat 156 - 3620 Lanaken 10 jaar 15/01/2021

Camps Julien Steenberg 47 - 3460 Bekkevoort 36 maand 08/01/2022

Diaconu Elisei, Pontfort 13 - 2470 Retie 36 maand 06/11/2021

Hessels Johan Stoelputstraat 26a - 8210 Veldegem 8 jaar 23/12/2021

Janssens Benny Nijverheidstraat 9 - 8620 Nieuwpoort 8 jaar 15/01/2021

Otte Michaël Balei 17 - 9520 Sint-Lievens-Houtem 36 maand 07/11/2020

Panza Roberto & Jeremy Rue des trois rois 246 - 4430 Ans 60 maand 26/11/2021

Schreel Dieter Koolskampstraat 50c - 8830 Gits 36 maand 06/08/2021

Soetewye & Zoon Michel Van Espenstraat 31 - 3120 Tremelo 36 maand 08/01/2022

Deze lijst zal, indien er zich in de toekomst nog veroordelingen worden uitgesproken, waarvoor een effectieve schorsing wordt opgelegd, worden aangevuld en 
verschijnen in de volgende edities van het Bondsblad. 
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1 / 2022TE BEWAREN VOOR DEELNAME AAN DE KAMPIOENSCHAPPEN 

VAN DE PE 2022

Datum Wedvlucht Aantal
deelnemende 
duiven

Behaalde prijs
1e getekende

Behaalde prijs
2e getekende

Inkorflokaal Voorbehouden KBDB

PROVINCIALE ENTITEITEN KAMPIOENSCHAPPEN 2022
PE: 

Naam en voornaam:

Adres:

Postcode:      Woonplaats:    Tel:   

KBDB-Lidnummer:    Categorie:

Datum: 

Handtekening

Datum Wedvlucht Inrichtende 
vereniging

Inkorflokaal Afstand Aantal
deelnemende
duiven

Behaalde
prijs

Voorbehouden 

KBDB

PROVINCIALE ENTITEITEN KAMPIOENSCHAPPEN 2022
AS-DUIF

Ringnummer: 
PE: 

Naam en voornaam:

Adres:

Postcode:      Woonplaats:    Tel:   

KBDB-Lidnummer:    Categorie:

Datum: 

Handtekening
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PAS
Pigeon Arrival System

www.bricon-pas.com

PASLive
PASBox 
PASApp
PASClub 

klaar voor 2022!


