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BESTE DUIVENLIEFHEBBERS, 

Het sportseizoen 2022 zit er weer bijna op. De voorbe-
reiding van het nieuwe seizoen is reeds volop aan de 
gang ! Maar laat ons nog eventjes genieten van het ein-
de van de wedvluchten. Ik zal het daarom voor deze edi-
tie kort houden.
 

Spijtig genoeg dienen wij vast te stellen dat onze sport, 
door een handvol criticasters, in gevaar komt! Ik doe dan 
ook een oproep naar onze jeugdclubs, onze jeugdspe-
lers, al onze nieuwe leden alsook de grote meerderheid 
van onze leden, die het goed voor hebben met onze 
sport, om op te staan!

Wie zijn die criticasters?  Het merendeel zijn diegenen 
die ontgoocheld zijn in hun eigen resultaten, hun 
drang naar succes boven de sport verheven en waarbij  
egoïsme primeert. 

Een gemakkelijke taak, niet? Zij houden zich enkel be-
zig met het kijken naar wat anderen doen MAAR DOEN 
ZELF NIETS!

Personen die beslissingen nemen, maken soms fouten 
en dat is logisch…. Tenslotte zijn wij ook maar mensen!

Is dit het lot van degenen die hun verantwoordelijkheid 
nemen?

Daarom richt ik mij ook tot deze criticasters: weet dat wij 
dag en nacht bezig zijn om onze sport voor iedereen zo 
aangenaam mogelijk te maken en onze liefhebbers te 
laten genieten van hun hobby. Vergeet niet dat duiven- 
sport nog altijd een hobby is!  
 
Als laatste nog een DANKWOORD aan onze vrijwilligers, 
dewelke zich dagdagelijks en gedurende het merendeel 
van het jaar inzetten voor onze sport.

Tot de volgende !

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.

Aan alle overwinnaars een dikke  
proficiat vanwege de leden van 
de Nationale Raad van Beheer en  
Bestuur!

Dobbelaere-Martens - Issoudun  

(oude duiven) 26-06-2022Dirk Speybroeck - Issoudun  
(jaarlingen) 26-06-2022

Corthals Etienne - Montélimar  

(oude duiven) 02-07-2022 Demely Liliane - La Souterraine  
(oude duiven) 15-07-2022

Emin Redzovic - Bourges  
(jonge duiven) 30-07-2022

De Belser Johan - Châteauroux  
(jaarlingen) 06-08-2022

Team Platteeuw - Bourges  

(oude duiven) 30-07-2022Claeys Patrick - Bourges  
(Jaarlingen) 30-07-2022

De Laere Luc - Châteauroux (oude duiven) 06-08-2022 + Argenton (jonge duiven) 27-08-2022

Bert Lambrechts - Argenton  

(oude duiven) 27-08-2022
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HOKLIJSTEN EN LIDKAARTEN 2023

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 as-
sociatie of associatie met rechtspersoonlijkheid), zal daarenboven 
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.
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 vermelding  
 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.

Geen enkel inkorvingslokaal kan gevestigd zijn in lokalen die  
toebehoren 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 liefheb-
bers afzonderlijk aangesloten zijn, voor zover de hokken duidelijk  
gescheiden zijn en met aangifte van de werkelijke bevolking van 
ieder hok. De duiven van deze hokken mogen in de loop van het 
jaar NIET onderling worden geruild. Een overzicht van de situa-
tie van de verschillende hokken zal als bijlage bij de verschillende 
hoklijsten worden gevoegd.

Aan minderjarigen wordt toegestaan zich onafhankelijk aan te  
sluiten, voor zover een meerderjarige de hoklijst, samen met de 
minderjarige, ondertekent.
Desgevallend zal de verwantschap met de meerderjarige worden 
vermeld. 
 

HOKLIJSTEN 2023
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KBDB - LIDMAATSCHAP 2023

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 2023 zal hetzelfde nummer behouden voor de liefheb-
bers die reeds in 2022 waren aangesloten. Zij zal vanzelfsprekend 
opgemaakt worden op basis van de hoklijsten 2023 en gedrukt 
worden volgens de in 2022 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 2022 binnenbrachten.
Het heeft dus duidelijk geen zin dat bepaalde bestuurders van  
verenigingen hoklijsten toesturen aan liefhebbers die in 2022 niet 
bij hen waren aangesloten.

Duivenliefhebbers die zich in 2023 voor het eerst aansluiten, vul-
len 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 ge-
legen binnen de provinciale entiteit (PE) alwaar hun duivenhok is 
gelegen, vóór uiterlijk 15 NOVEMBER 2022.
Nadien moeten de verenigingen de binnengebrachte hoklijsten bij 
de PE  indienen, ten allerlaatste vóór 1 DECEMBER 2022.

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 hok-
lijst.

De KBDB zal deze hoklijsten rechtstreeks factureren aan de be-
treffende 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 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 2023

De liefhebbers behouden de geplastificeerde lidkaart die hen in 
2022 werd uitgereikt.  

Ze zullen in de schoot van hun vereniging een nieuw etiket 2023 
ontvangen.  

Dit vervangt het etiket 2022 op de bestaande lidkaart.

Enkelvoudig lid :
ingediend op naam van één natuurlijke persoon.  

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

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

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

Publicitair hok :
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 instel-
ling. Deze aansluiting vergt de toelating van de administratieve  
diensten van de KBDB. De hoklijst moet de volledige identiteit  
vermelden van de verantwoordelijken voor het hok.

Ter verduidelijking, vindt u hieronder de mogelijke 
manieren van indiening van de hoklijst 2023.

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’?
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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 !

VOORLOPIGE DAGORDE 

1.  Goedkeuring van de notulen van de nationale  
 buitengewone en statutaire algemene  
 vergaderingen van 18.02.2022, 21.03.2022 en  
 29.08.2022;

2. Vaststelling van de prijs van de ring 2023 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 2023;

4. Sportieve organisatie voor het komende  
 vluchtseizoen;

5. Voorstellen tot uitsluiting;

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

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

STATUTAIRE NATIONALE 
ALGEMENE VERGADERING 
28.10.2022 
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WORLD BEST PIGEON – 2022 - BESTE DUIF  TER WERELD

OP 1 JAAR - 
CATEGORIE

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

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

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

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

All round 6 (totaal) 1750 20 150 1/5 ja 3

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

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

>500 1 tot 2 20 150 1/5 ja

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

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

Totaal 18

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

De liefhebbers, aangesloten bij de KBDB in 2022, kunnen het pal-
mares van hun beste duif/duiven toesturen :

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

 formulier of het formulier gepubliceerd op de website van de KBDB
 - de uitslagen, ter staving, dienen verplichtend te worden  

 meegestuurd met het deelnameformulier.

 - De uiterste datum van indiening is 25 november 2022.  
 Palmaressen die na deze datum binnenkomen zullen niet in  
 aanmerking worden genomen. Na deze datum worden ook  
 geen aanpassingen meer toegestaan.

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

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

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

Plaats X 1000                                        
Aantal ingekorfde duiven ( Max 5000) 1

Voor de categorieën marathon en supermarathon :

Plaats X 1000                          
Aantal ingekorfde duiven ²

De duif die het laagste puntenaantal scoort, staat als eerste op de 
algemene ranking.  
De coëfficiënt wordt berekend tot drie cijfers na de komma.
Een duif kan slechts in 1 categorie worden geklasseerd.

1 Vb. 
De Heer X was 13e in de wedvlucht vanuit Fontenay 350km met 
1.500 deelnemende duiven (13x1000/1500 = 8,667);

De Heer Y was 10e in de wedvlucht vanuit Nevers 400km met 
6.000 deelnemende duiven (10x1000/5000 = 2).

² Vb. 
De Heer Z was 20e in de wedvlucht vanuit Montauban 800km met 
7.000 deelnemende duiven (20x1000/7000 = 2,857).

WORLD BEST PIGEON 2022 - DEELNEMINGSFORMULIER

Datum Vlucht Aantal km
100 tot 400

Aantal 
liefhebbers

Prijzen Aantal duiven Coëfficiënt

1

2

3

4

5

Min 750 Min 20 per 5 Min 150
Totaal coëfficiënt

SNELHEID

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

NAAM VAN HET HOK:

ADRES:

LIDNUMMER:



Datum Vlucht Aantal km
300 tot 600

Aantal 
liefhebbers

Prijzen Aantal duiven Coëfficiënt

1

2

3

4

Min 1400 Min 20 per 5 Min 150
Totaal coëfficiënt

Datum Vlucht Aantal km
> 500

Aantal 
liefhebbers

Prijzen Aantal duiven Coëfficiënt

1

2

3

Min 1500 Min 20 per 5 Min 150
Totaal coëfficiënt

Datum Vlucht Aantal km Aantal 
liefhebbers

Prijzen Aantal duiven Coëfficiënt

van 100 tot 400
min 2 max 3

1

2

3

min. 20 per 5 Min 150

van 300 tot 600
min 2 max 3

1

2

3

min. 20 per 5 Min 150

> 500 
min 1 max 2

1

2

Min 20 per 5 Min 150
Totaal  6 vluchten Totaal coëfficiënt

HALVE FOND

FOND

ALL ROUND

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

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

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

MARATHON

SUPERMARATHON

Datum Vlucht Aantal km
700 tot 900

Aantal 
liefhebbers

Prijzen Aantal duiven Coëfficiënt

1

2

Min 1400 20 per 5 Min 150
Totaal coëfficiënt

Datum Vlucht Aantal km
>900

Aantal 
liefhebbers

Prijzen Aantal duiven Coëfficiënt

1

2

Min 1800 20 per 5 Min 150
Totaal coëfficiënt

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

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

Min 1750
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WEST-VLAANDEREN - PROVINCIALE DAG

ZONDAG 06 NOVEMBER 2022

10u00 PRIJSUITREIKING West Vlaamse jeugdbeweging
De prijswinnaars uit de verschillende categorieën van de 
Provinciale jeugd kampioenschappen 2022  

12u30 FEESTBANKET
Gelieve in te schrijven voor het banket
tegen uiterlijk 28 oktober via overschrijving met vermel-
ding van het aantal personen op 
het rekeningnummer  BE37 3631 8453 1628
PE West-Vlaanderen
Prijs : All-in tot na het banket  70 € per persoon

Alsook via mail naar deschuyffeleer.n@kbdb.be om zo een 
duidelijk overzicht te 
krijgen op de tafelzetting.

Opgepast inschrijvingen beperkt tot max 350 personen. 
Wees er dus vroeg bij.
Alvast bedankt voor jullie aanwezigheid !

TIJDENS HET BANKET: HULDIGING
De prijswinnaars uit de verschillende categorieën van de 
Provinciale kampioenschappen 2022 en de Algemeen 
Kampioen 2022  -  Nationale overwinnaars - Nationale 
Kampioenen. De zonale winnaars op de nationale vluch-
ten.

NA DE PRIJSUITREIKING
Dans en muziek met Disco SEASIDE

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

Om dit alles te bekostigen en de verdere werking van de 
PE West Vlaanderen te garanderen zal er een online bon-
verkoop lopen van 1 tem 10 november via www.kbdbwest-
vlaanderen.be

Brunch

Aperitief met enkele fijne hapjes  
aan tafel geserveerd

***
Buffet van verfijnde koude  

voorgerechten en oesterbar
***

Warm visbuffet en soepbar
***

Verscheidene vleesgerechten  
met dagverse groenten  
en aardappelbereiding

***
Dessertbuffet met koffie

***
Gepaste wijnen en reguliere  

dranken tot aan de koffie

Menu
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ANTWERPEN - PROVINCIALE KAMPIOENENDAG

59e PROVINCIALE KAMPIOENENDAG KBDB ANTWERPEN
Zaterdag 10 december 2022 
Huldiging kampioenen 2022

In restaurant DEN EYCK, Houtum 39, 2460 KASTERLEE 

PROGRAMMA

11.30 u opening deuren met welkomstdrankje
12.00 u aan tafel voor aperitief
12.30 u feestmaal inclusief drank (inschrijving verplicht 
via onderstaand formulier of bij de leden van het comité)
15.00 u opening van de kampioenendag voor het publiek
GRATIS INKOM
• huldiging Antwerpse winnaars van een nationaal  
 kampioenschap en van een nationale/internationale  
 wedvlucht 
• huldiging van de zonale winnaars van de PE Antwerpen  
 op de nationale wedvluchten.

• huldiging Antwerpse provinciale winnaars van een  
 provinciale of nationale wedstrijd
• huldiging kampioenen van de jeugd-en 
 beginnelingenclub Antwerpen
• 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 de  
 asduiven en het provinciaal kampioenschap 1+2

De provinciale dag zal muzikaal omkaderd worden.

11.30 uur : Ontvangst
Cava Masia de la Luz, sinaasappelsap.  
Andere dranken mogelijk op verzoek

12.00 uur : plaats nemen aan tafel

12.30 uur : Aanvang diner  
Dranken tijdens het diner

Witte wijn: Octerra Chardonnay Viognier – Pays d’Oc 
Rode wijn : Ch. La Rose Belair – Bordeaux Supérieur 

Andere dranken mogelijk op verzoek

Vikingtaartje met gerookte forel, rode zalm,  
koningskrab en basilicum 

***
Duet van ossenhaas en varkenshaasje  

met klassieke garnituren  

***
Dessertpalletje van de patissier, 
tijdens het dessert koffie of thee

Menu feestmaal

Diner

Wij houden graag rekening met aangepaste (di)eetwensen. Gelieve deze tijdig door te geven.
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INSCHRIJVEN 

Inschrijving deelname feestmaal 59ste Provinciale Kampioenendag Antwerpen op 10 december 2022 in Den Eyck, 
Houtum 39, 2460 KASTERLEE
Ondergetekende,

Naam en voornaam :

Adres :

Postcode : Gemeente :

schrijft in voor het feestmaal (All-in tot en met het dessert) met in totaal............... personen. 

Dit zijn: ...............laureaat van een kampioenschap 1+2 2022 van de PE Antwerpen (1 gratis deelname per hok, dwz voor 

tandems, tridems,… slechts 1 persoon gratis), ...............persoon niet geklasseerd in één van de kampioenschappen 1+2 

getekende, en dus betalend.

Ik schenk EEN BON (zie bijlage) en heb recht op 1 gratis deelname / GEEN BON (* gelieve aan te duiden).

Er zijn ...............betalende x 75 € = ............... € te storten op rekening BE74 2200 4408 3607 van De Duivenvrienden

UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING : 28 NOVEMBER 2022
 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.

P.S.
Voor de laureaten van de provinciale kampioenschappen 2022 met 1ste en 2de getekende van de PE Antwerpen 
wordt er één gratis feestmaal voorzien bij bevestiging van deelname. (tandem/tridem = 1 gratis deelname)
Alle andere personen kunnen betalend deelnemen of door het schenken van een bon tvv van de organisatie van de 
provinciale kampioenenviering gratis deelnemen (1 persoon).
Een laureaat van de provinciale kampioenschappen 2022 met 1ste en 2de getekende van de PE Antwerpen kan mits 
schenking van een bon dus een extra persoon laten deelnemen (tandemlid, partner, vriend(in),…)



AIDI Pro Bacterial 
Uw duiven gezond door de rui 
en voorbereiden op de kweek 

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 
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Zaterdag 14 januari 2023

Deuren: 16.00
Vanaf 17.00 doorlopend prijsuitreiking tijdens het event. 

Beginnend met de uitreiking van de zonale winnaars 2022

Tijdens de maaltijd worden de  prijswinnaars uit de verschil-
lende categorieën van de Provinciale kampioenschappen 
2022 en de Algemeen Kampioen 2022  alsook de  Natio-
nale en Provinciale overwinnaars - Nationale Kampioenen  
gehuldigd.

INSCHRIJVING
Gelieve in te schrijven voor het diner tegen uiterlijk 
woensdag 4 januari via overschrijving met vermel-
ding 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 75 €  pp tot en met het dessert
               -Kinderen tot en met 10 jaar 20€
               -Kinderen van 10 tot en met 15 jaar 25€

Alvast bedankt voor jullie aanwezigheid !

Doorn 1 
9700 Oudenaarde

055 31 65 25 
info@salonsmantovani.be

PROGRAMMA PROVINCIALE DAG OOST-VLAANDEREN
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Alvast bedankt voor jullie aanwezigheid ! 

MMEENNUU 
Walking Diner 

 

 
 

Aangepaste wijnen en reguliere dranken 
tot aan de koffie 
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Menu
RECEPTIE

Cuvée M of fruitsap + warme en koude hapjes

WALKING DINER

Koude voorgerechten 
Mooi assortiment van koude voorgerechten op basis van vis, 

vlees en kaasbereidingen, trendy gebracht en 
seizoensgebonden afgewerkt

Warme voorgerechten 
Koolvishaas, prei, zeevruchten, duchesse, zeekraal 

en live wok van scampi’s, fijne groenten, lichte diabolique

Hoofdgerechten 
Suprême van hoevekip, coulis van boschampignons, 

spekaardappelen
Rundstoverij, duo van wortelen, frietjes

DESSERT
Bordje aan tafel gebracht

DRANKEN
Witte en rode wijn, water, frisdrank, 

lichte bieren en koffie inbegrepen tot aan het dessert.

KINDERMENU
Lolly van knackworst, cheeseburger met frietjes, 

chocomousse.
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OPEN BRIEF
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CRITERIA KAMPIOENSCHAPPEN

Reglement Jeugdkampioenschap.
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 ZATERDAG 18 februari 2023 in 
Salons Mantovani te Oudenaarde 
Prijzen die niet worden afgehaald, blijven eigendom van JCO.

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

Kampioenschap voor liefhebbers ouder dan 30 jaar die maximum 
5 jaar met de duiven spelen. (1ste hoklijst in 2018 of later).

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.

PERFECTE RUI & VITALITEIT VOOR UW DUIVEN

DE REIGERDE REIGER®®®

GRATIS GRATIS 
1L1L PURISANPURISAN

bij aankoop vanaf 150€ op www.dereiger.be        Actie geldig tot en met 15/12/2022       
gratis verzending vanaf 75€                                                                  info@dereiger.be       

Prijzen moeten worden opgehaald tijdens de jaarlijkse propagandadag op 
ZATERDAG 18 februari 2023 in Salons Mantovani te Oudenaarde 

Prijzen die niet worden afgehaald, blijven eigendom van JCO.
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Datum Losplaats #duiven Prijs 1ea Prijs 2ea Link uitslag

1

2

3

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Link uitslag

1

2

3

4

5

6

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

JEUGDKAMPIOENSCHAP FOND

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Link uitslag

1

2

3

4

5

6

ASDUIF  SNELHEID JONGE RINGNR ..........................................

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Link uitslag

1

2

3

4

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

JEUGDCLUB OOST-VLAANDEREN 
DEELNAMEFORMULIER JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2022

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

1

2

3

4

5

JEUGDKAMPIOENSCHAP SNELHEID

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

1

2

3

4

JEUGDKAMPIOENSCHAP HALVE FOND

Naam:        Lidnummer:

Adres:

Tel. nr.:        Email:

Geboortedatum:



JEUGDCLUB OOST-VLAANDEREN 
DEELNAMEFORMULIER BEGINNELINGEN +30JAAR 2022

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

1

2

3

4

5

6

7

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN +30JAAR

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Link uitslag

1

2

3

4

ASDUIF - OUDE / JAARSE RINGNR ..........................................

Naam:        Lidnummer:

Adres:

Tel. nr.:        Email:

Geboortedatum:

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Link uitslag

1

2

3

4

ASDUIF  - JONGE RINGNR ..........................................

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Link uitslag

1

2

3

4

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

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Link uitslag

1

2

3

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

Datum Losplaats #duiven Behaalde prijs Link uitslag

1

2

3

ASDUIF  FOND JONGE RINGNR ..........................................
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DITJES EN DATJES

De kindjes van Maarten Verstraete 
komen graag mee inkorven….

Beste Leden,

De KBDB stelt spijtig genoeg vast dat leden opgevangen 
en verloren gevlogen duiven dikwijls niet aanmelden bij 
de rechtmatige eigenaar en deze duiven zelfs van hun  
originele KBDB-ring ontdoen om er dan zelf mee te kweken. 

Om deze uiterst onsportieve zaken op te sporen 
wensen wij onze leden te informeren dat de KBDB  
onaangekondigde hokcontroles zal uitvoeren conform 
art. 116 Duivenliefhebberswetboek.

Art. 116.
Ieder lid van de KBDB dat de toegang tot zijn hokken 
of tot elke andere plaats die hij in gebruik heeft of waar 
mogelijkheid tot duiven houden bestaat, weigert, hetzij 
aan de afgevaardigden van de KBDB hetzij aan de door 
hen erkende autoriteiten of dat op welke wijze ook de  
hokcontrole onmogelijk maakt, wordt gestraft met een 
schorsing van één tot drie jaar.

Zo het bezoek wordt geweigerd bij afwezigheid 
van de liefhebber maar deze voor de weigering kan  
verantwoordelijk worden gesteld, kan de straf één jaar 
schorsing bedragen.

DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS DIE 
STEEDS KLAAR STAAN IN DE VERENIGINGEN !

Fondclub De Zwaluw Vlamertinge : Anne Leniere, Mevr. Van Moerbeke, Gilles Coisne, Geert Maertens, Ronny Debal, 
Wim Schoutteten, Gery Canepeel en Frans Boudry zetten zich wekelijks in om de inkorvingen vlot te laten verlopen ! 

Hartelijk dank !

De Verbroedering Vlamertinge : een warme 
dankjewel aan de vrijwilligers Lovely Degroote 

en Willy Regheere !

WEES SPORTIEF !
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DITJES EN DATJES

Op de vluchtkalender van de lokale duivenmaatschappij 
in Zeveren staat de laatste 12  jaar op de 1ste zondag van 
september de duiventijdrit genoteerd voor de jeugd.

23 jongeren tussen 0 en 18 jaar schreven zich samen met 
hun duivenpeter in voor deze ongewone duivenvlucht. Er 
werden 36 duifjes ingekorfd en deze werden vanaf 13 uur - 
duif per duif - om de minuut gelost in Moeskroen.

Er stond een trofee klaar voor de eerste drie laureaten en 
iedere jeugdspeler kreeg een natura-prijzenpakket. De 
zon was van de partij en de duifjes konden de gemiddelde 
30 km vliegafstand in normale omstandigheden afwerken. 
Tegen 17 uur waren alle uitslagen en klassementen opge-
maakt en konden de jonge duivenmelkers hun prijzen in 
ontvangst nemen. 

Warre Goegebeur kwam over van het verre Ursel en was 
met het duifje van zijn opa Frank Verstraete de snelste 
van het deelnemersveld en haalde daarmee de trofee 
van  de KBDB binnen. De ereplaatsen op het podium 
waren voor Senne Heyerick met een duifje van opa Paul  
Heyerick op de 2de plaats en Dré Bijtebier met het duifje 
van opa Andre Van Nieuwenhuyse  op de derde plaats.  

Met hun prijzenpakket onder de arm en in bijzijn van hun 
familie en supporters waren alleen blije gezichten aanwe-
zig om deze 12de 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 Steenkis-
te voor het schenken, verzamelen en klaarmaken van de 
prijzenpakketten en Paul Gevaert voor de pr en logistieke 
steun. 

Afspraak op de 1ste zondag van september 2023 voor de 
13e  editie !

Paul Heyerick – Filip Van Steenkiste – Paul Gevaert en het 
bestuur en de medewerkers van Eerlijk Duurt Langst –  
Zeveren   **  4 september 2022.

12-DE JEUGDDUIVENTIJDRIT EDITIE 2022 
TERUG EEN ZONOVERGOTEN VOLTREFFER VOOR HET JEUGDIG DUIVENVOLK  

IN KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ EERLIJK DUURT LANGST – DEINZE/ZEVEREN

De kinderen waren laaiend enthousiast over dit leerrijk en boeiend bezoek! De leraar ontving zelfs verschillende mailtjes 
van ouders die vertelden dat hun kinderen niet stopten met vertellen over de duiven. Mooie promotie voor onze sport !

UITEENZETTING IN DE FREINETSCHOOL “DE TANDEM” 
IN SINT-KRUIS BRUGGE DOOR PAUL HAESAERT.
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DUIVENSPORT IS NIET ALTIJD NEGATIEF !

Na mijn vakantie vond ik een duivin terug op mijn hok, komende van  
Narbonne.   Tot mijn verbazing had ze een papiertje rondom haar poot 
(zie foto).  Ze verkeerde in optimale conditie, ondanks het feit dat ze al 
bijna 12 dagen ervoor gelost was in Narbonne.

'Volta Para Casa'   (terug naar huis) + de contactgegevens van de  
schrijver van het briefje.

Ik heb de man direct opgebeld en bleek dat hij een ex-duivenmelker is, 
woonachtig in Luxemburg.
Hij vertelde me dat hij geregeld verdwaalde duiven op zijn (leeg) hok 
krijgt, dat hij ze dan een tijdje verzorgt en dat hij ze dan opnieuw de vrij-
heid geeft met steeds een papiertje erbij.

Hij zei me dat het hem zoveel deugd doet als men hem verwittigt  
wanneer de duif goed thuis is gekomen - 'doet meer deugd dan een 1ste 
nationaal winnen' zei hij ....  

Ik wou dit maar even meedelen dat het ook op deze manier kan.  
Het hoeft niet altijd negatief te zijn.

De duivensport is niet altijd kommer en kwel  en er zijn nog veel liefheb-
bers die een hart voor dieren hebben. Dit briefje is er het bewijs van.  

We gaan de man nog een kleine attentie bezorgen uit dankbaarheid.

Groeten,
Frank Uytterhoeven

Wij ontvingen onderstaand 
mailtje in verband met een 

verdwaalde duif : 
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In oktober 2021 lanceerde de FCI een kunstwedstrijd voor jongeren tot 18 jaar. Om de jonge Belgische artiesten te sti-
muleren, heeft de KBDB aan die wedstrijd leuke prijzen gekoppeld. In totaal waren er 12 prijzen te winnen, te verdelen 
tussen alle deelnemende landen. 

België viel niet minder dan 7x in de prijzen. Een teken dat België nog heel veel verborgen talenten bezit.  Een dikke 
proficiat aan deze jonge winnaars!

Gilles Cosijn - 2de prijs categorie publiek

 Raemaekers Hanne en Lennert - 1ste prijs categorie 

7-11 jaar en 3de prijs categorie 12 - 18 jaar

Marlies Roels - 3de prijs categorie 7-11 jaar

Pien Vermeiren - 1ste prijs categorie 12-18 jaar

Wout Verstraete - 2de prijs categorie tot 6 jaar

Mertens Sienna - 1ste prijs categorie tot 6 jaar

KUNSTWEDSTRIJD FCI
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LUXEMBURG WORDT OP DE MOOISTE MANIER GEËERD !

Het is Jean-Marie Marchal, lid van de vereniging « Le Rapide » uit Aarlen, die de 
Luxemburgse duivensport laat schitteren.

Zijn blauwe duif met ringnummer 1174552/2016 haalt op een afstand van 713,396 
km vanuit Bordeaux een snelheid van 1296,42 m/min. Hij behaalt hiermee de 1e 
nationaal op 3.734 duiven en de 2e internationaal op 15.536 duiven.

Zijn duif wist op maandag 20 juni, de dag van de inkorving van Pau, niet dat hij 
zich niet alleen verbond  aan een kilometerslange marathon, maar ook tot 7 da-
gen mand en een lossing in Bordeaux in plaats van in Pau, waar het weer niet veel 
hoop bood voor de deelnemers.

De duif behield echter een buitengewone motivatie en noch de wind, noch de 
regen konden hem van zijn doel afbrengen.

Op maandag 27 juni om 16u10’17 ‘’ heeft de kampioen zijn plaats in het pantheon 
van de duivensport ingenomen. Hij bood zo aan zijn eigenaar de 1e nationale 
overwinning en het genot om te reageren op de vele verzoeken van de gevleu-
gelde pers.

9 min 14 seconden later is het de beurt aan het bekende duo Hanzen-Fontaine 
uit Aarlen om een prestatie neer te zetten die ze zich nog lang zullen herinneren.

Hun duif 1140042/2020 werd officieel geconstateerd om 16u19’31’’, waarmee ze 
de 3e nationale en 4e internationale plaats in de wacht sleepten ! De champagne 
kon volop stromen in de vereniging. De voorzitter Michel Muller kon trots zijn op 
de twee winnaars die de spil zijn van zijn vereniging.

De 3e provinciaal, Muntean Eugen Cosmin uit Athus, klasseerde zijn duif op de 
17e plaats nationaal.

2 liefhebbers op het podium, een derde in de Top 100 en dit voor de provin-
cie met het minste aantal liefhebbers. Wat wil je nog meer … ?

Proficiat aan de kampioenen, zowel de liefhebbers als de duiven, duizend 
maal hoera en ik wens jullie nog veel meer geluk en positieve emoties bij 
het uitoefenen van jullie hobby !

Hoe mooi kan de duivensport zijn als 
zulke prestaties geleverd worden !!!

Patrick Cherain, mandataris     
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NIEUW OPVANGCENTRUM  VERDWAALDE  DUIVEN

In Melsele opende Marc Van den Bossche een nieuw  
opvangcentrum, in navolging van het opvanghok van Alex Van  
Leuvenhage die helaas overleed in april raadsleden.. 

Marc heeft een 50-tal individuele opvangbakken en een  
gezamenlijke opvangvolière voor het onderbrengen van 120 tot 
140 stuks, zowel niet opgehaalde duiven als wildvang. 

Wij wensen Marc veel succes toe met het uitbaten van zijn  
opvanghok en danken hem alvast voor de goede verzorging van 
onze gevleugelde vrienden.         

                       
Contact : Marc Van den Bossche, Gaverlandwegel 38 – 9120  
Melsele – 0479/573874.

De KBDB dringt er op aan dat aangemelde duiven zo vlug 
mogelijk worden afgehaald, zowel bij particulieren, bij 
duivenliefhebbers als bij opvangcentra! 

Laat anderen niet opdraaien voor de kosten voor voeding 
en verzorging van uw duif!

11 & 12/02/2023
Zaterdag/Samedi : 9 - 18 u/hZondag/Dimanche : 9 - 15 u/h 

Tickets: € 10 (vrouwen & kinderen gratis / femmes & enfants entrée gratuite)

www.fugare.be

12de Internationale Beurs voor de Duivensport
12ème Salon International de la Colombophilie

België
Belgique
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Ik wens aangeduide JONGE DUIVEN 2023 te ontvangen vanaf:

Januari 2023 (eerste ronde)

Februari 2023 (tweede ronde)

Maart/April 2023 (derde ronde)

Mei 2023 (vierde ronde)

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

JJOONNGGEE  DDUUIIVVEENN  22002233
INTERNATIONAAL DUIVENKWEEKCENTRUM ‘LIMBURG’

 Gebr. SIMONS & Zonen - Ransdaal - Nederland

1988 - 2023 35 Jarig Jubileum

Wederom een unieke kans om uit de gouden kweekhokken met de edelste rassen en 
weergaloze kopvliegers van De Gebr. Simons & Zonen jonge duiven 2023 te bestellen. 

JUBILEUM  A
CTIE: 

INDIEN  IK
 10 DUIVEN  B

ESTEL

(Vóór 1
8 NOVEMBER 2022) 

HEB IK
 RECHT OP 

2 DUIVEN GRATIS!!!

B E S T E L B O N  J O N G E  D U I V E N  2 0 2 3
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 2023 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, 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 2022 een topjaar in diverse landen met afstammingen uit het gouden kweekstation van 
Gebr. Simons en Zn.. Maar liefst 356 eerste prijzen werden er gespeeld in diverse landen.Onder andere enkele voornaamste 
topprestaties: 59x Teletekst met afstammingen van Gebr. Simons en Zonen. 

Een geweldig jaar voor Gebr Simons & Zonen Internationaal DUIVENKWEEKCENTRUM LIMBURG

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:

de2  NPO Chateauroux 545km 11-06-2022 3507 duiven
ste1  Arcis Sur Aube 290km 18-06-2022 2268 duiven 

de de de de4 ,9 ,10  en 11  Nationaal Vichy 557km 25-06-2022 3534 duiven

de7  NPO Lorris 412km 16-07-2022 2502 duiven
ste de1  en 2  Limoges 650km 30-05-2021 1654 duiven 

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


