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NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS 2022

Voor de eerste maal in 1995 ingericht door de Jeugdclubs van de  
provinciale entiteiten, staat dit CRITERIUM open voor alle jonge  
duivenliefhebbers van het land evenals voor de beginnelingen.

Criteria
✓ lid zijn van de KBDB
✓ in orde zijn met de KBDB-reglementen
✓ leeftijdscategorieën (leeftijd op 31/12/2022):
 1. alleenspelende leden of leden in tandem, tridem, … 
 - van 6 tot en met 13 jaar
 - van 14 tot en met 21 jaar
Voor deze 2 leeftijdscategorieën dienen alle leden van de tandem, tridem,… 
te behoren tot dezelfde categorie of wanneer de verschillende leden tot 
verschillende leeftijdscategorieën behoren, zal deze tandem, tridem, … 
worden geklasseerd in de leeftijdscategorie van het oudste lid. Gelieve te 
noteren dat het oudste lid de leeftijd van 21 niet mag overschrijden
 2. alleenspelende leden of leden in tandem, tridem, ….. 
 - van 22 tot en met 35 jaar
Voor deze leeftijdscategorie dienen alle leden van de tandem, tridem, … 
te behoren tot deze leeftijdscategorie.
 3. tandems, tridems,…
 - van 6 tot en met 21 jaar waarvan 1 lid ouder moet zijn dan 21 jaar
 4. beginnelingen (maximum 5 jaar aangesloten – 1ste hoklijst ten 
vroegste in 2017) zonder leeftijdsvoorwaarden. Deze beginneling mag 
in het verleden nooit eerder zijn aangesloten geweest bij de KBDB.
✓ zal worden betwist met de eerste twee afgegeven duiven (oude duiven, 
jaarlingen of jonge duiven) (1+2), klassement per 4-tal (volledige prijzen) 
op 3 wedvluchten met keuze uit de wedvluchten vanaf de kleine snel-
heid tot en met de grote fondwedvluchten gedurende de periode van 9 
april 2022 tot en met het weekend van 27 & 28/08/2022
 • Oude: kunnen uitslagen worden gebruikt
 - van de oude duiven
 - samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
 • Jaarlingen: kunnen uitslagen worden gebruikt
 - van de jaarlingen
 - samengevoegde uitslag van alle oude en alle jaarlingen samen
 • er kunnen uitslagen worden gebruikt vanaf de lokale uitslag tot  
   en met de nationale uitslagen (geen internationale uitslagen)
▷ geen minimum aantal deelnemende duiven of liefhebbers per wedvlucht
▷ enkel op weekendvluchten (feestdagen tellen niet mee)
▷ slechts één prijskamp per weekend is geldig
▷ één inzending per liefhebber met als bijlage de uitslagen, voorzien  
 van de stempel van de vereniging en de handtekening van de voor- 
 zitter van de vereniging.
▷ De coëfficiëntberekening gebeurt tot 4 cijfers na de komma, zonder  
 afronding.

✓ Er worden 10 laureaten per categorie geklasseerd (de eerste drie 
ontvangen een beker en de volgende geklasseerden per categorie 
ontvangen een diploma).
✓ Mededeling van de volledige uitslag gebeurt op de Nationale Dagen 
2022 in Mechelen.

Gratis nationale dubbeling
voor de JEUGD en voor de BEGINNELINGEN
op de wedvlucht uit BOURGES van 30 juli 2022
Gesticht door de Werkgroep van Jeugdclub Antwerpen

In navolging van DE BELGISCHE VERSTANDHOUDING wordt dit jaar, 
door de KBDB als inrichter van deze wedvlucht 2022 opnieuw een 
GRATIS NATIONALE DUBBELING voorzien voor de jeugdige liefheb-
bers tot de leeftijd van 30 jaar (geboortejaar 1992) en voor de beginne-
lingen (maximum 3 jaar lid) en dit voor gans België.

WIE KAN DEELNEMEN ?
 - Ieder zelfstandig spelende duivenliefhebber, in orde met de KBDB,  
 die niet ouder is dan 30 jaar (geboortejaar 1991) kan vrij en zonder  
  kosten deelnemen
 - Jeugdige tandems, tridems,… die allen voldoen aan deze leef- 
 tijdsgrens
- Iedere beginneling, aangesloten sinds 2020.
De nationale dubbeling is enkel van toepassing op de prijskamp met 
jonge duiven. Er is geen zonespel voorzien ! Het is niet toegelaten om 
te poulen op deze dubbeling.

HOE DEELNEMEN ?
De inkorvingslokalen zullen via de KBDB inschrijvingslijsten krijgen.  
De liefhebber, die wenst deel te nemen aan de dubbeling, dient dit 
te melden bij de inkorving van zijn duiven aan de verantwoordelijke 
van het inkorvingslokaal. Deze inschrijvingslijsten dienen verstuurd te 
worden naar : 
KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 – 1500 Halle (nationaal@kbdb.be).

Verder zijn de onderrichtingen van de nationale inrichter van toepassing.

Iedere deelnemer die voldoet aan de voorwaarden, krijgt GRATIS een 
uitslag toegezonden door de KBDB.

PRIJZENTAFEL
Per PE  1 trofee voor de eerste eerstgetekende
 4 bijkomende trofeeën voor de vier volgende eerstgetekenden.

Ereprijswinnaar : trofee geschonken door de KBDB

De winnaars worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd op de prijs-
uitreiking tijdens de Nationale Dagen van de KBDB in maart 2023.

JEUGD – uitslagen nationale vluchten jonge duiven

In samenwerking met de Jeugdclubs, het nationaal jeugdcomité en de 
nationale promotiecommissie wordt een automatische uitslag opge-
maakt door de KBDB. 

Wie wordt geklasseerd?
 - Alle bij de KBDB aangesloten liefhebbers vanaf 6 jaar tot en met  
  25 jaar (vanaf geboortejaar 1997 tot en met geboortejaar 2016) 
 - aangesloten liefhebbers die alleen spelen maar ook tandems,  
  tridems,… waarvan alle leden voldoen aan de leeftijdsgrens  
  (vanaf geboortejaar 1997 tot en met geboortejaar 2016)

Op volgende nationale wedvluchten voor jonge duiven:
Bourges II van 30/07/2022 – Argenton III van 13/08/2022 – Argenton IV 
van 27/08/2022 en Châteauroux II van 10/09/2022.

Er wordt enkel een nationale uitslag opgemaakt.

20 laureaten zullen worden gehuldigd (5 laureaten op de 4 nationale 
wedvluchten voor jonge duiven) tijdens de nationale dagen 2022 te 
Mechelen.

Liefhebbers, dewelke in deze uitslagen niet wensen geklasseerd te 
worden, kunnen zich hiervoor laten uitschrijven en dit voor het defini-
tief worden van de bewuste uitslag.
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Datum Lossingsplaats Afstand Aantal 
deelnemende 
duiven

Plaats 1ste 
getekende

Plaats 2de 
getekende

Coëff.

TOTAAL

Naam en voornaam:

Adres:

Postcode:      Woonplaats:    Tel:   

Geboortedatum:     Mailadres:

KBDB-Lidnummer:    Ringnummer:

NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS KBDB 2022

Categorie van (*):
6 jaar tot en met 13 jaar
14 jaar tot en met 21 jaar
6 jaar tot en met 21 jaar
22 jaar tot en met 35 jaar
beginnelingen

Ondergetekende verklaart dat de inzender 
- werkelijk actief de duivensport beoefent.
- nooit eerder in het verleden is aangesloten geweest bij de KBDB (enkel voor de beginnelingen)

Stempel van de vereniging      Handtekening voorzitter

(*) schrappen wat niet past

Inzending van het DEELNEMINGSFORMULIER EN UITSLAGEN naar:
KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE. 

Uiterste datum : 

- Per post: 9 SEPTEMBER 2022 – postdatum telt.

- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle: 
9 SEPTEMBER 2022 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.
Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen meer aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde 
vlucht, verkeerde snelheden, enz….. werden opgegeven).
In geval van niet-klassering kan de betrokken liefhebber aan de nationale raad van beheer en bestuur, binnen 8 dagen na de publicatie van 
de voorlopige resultaten, informatie, uitleg, stavingstukken, enz. verstrekken dewelke een administratieve fout rechtvaardigt die hij van zijn 
kant heeft gepleegd. Deze procedure is niet van toepassing op te late inzendingen, wijzigingen van wedvluchten,…

Momenteel is de KBDB in onderhandeling om in navolging van de nationale kampioenschappen, het nationaal criterium jeugdclubs 2022 
automatisch te laten berekenen. We informeren jullie hierover in het volgende Bondsblad en op de website van de KBDB.
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