DUIVENMAATSCHAPPIJ

NOORD-BRABANT
22199
Lokaal : kaffee “De Plekpot”
Mechelseweg 366
1880 Kapelle-op-den-Bos
Telf. 0472 / 967667

Lokaal : kaffee “De Sportvriend”
Mechelseweg 364
1880 Kapelle-op-den-Bos
Telf. 0471 / 562060

PROGRAMMA

2022
1

2

3

LOKALEN

Mechelseweg 366
1880 Kapelle-op-den-Bos
Telf. 0472/967667

Openingsuren
Maandag en Dinsdag gesloten
Woensdag 09.00 u tot 20.00 u
Donderdag 09.00 u tot 20.00 u
Vrijdag
09.00 u tot 20.00 u
Zaterdag 09.00 u tot 20.00 u
Zondag
09.00 u tot 20.00 u

keuken vanaf
keuken vanaf
keuken vanaf
keuken vanaf
keuken vanaf

11.30 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u

Wanneer je rustig van uw diner geniet, kunt u blijven zitten tot 22.00u

Openingsuren
Maandag
9.00 u tot 00.00 u
Dinsdag
15.00 u tot 00.00 u
Woensdag 18.00 u tot 00.00 u
Donderdag 18.00 u tot 00.00 u
Vrijdag
18.00 u tot 02.00 u
Zaterdag
18.00 u tot 02.00 u
Zondag
18.00 u tot 23.00 u

Mechelseweg 364
1880 Kapelle-op-den-Bos
Telf. 0471/562060
Julien.schoukens@hotmail.com
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NOORD-BRABANT
Aansluitingsnummer KBDB:
Lokaal:

22199

kaffee “ De Plekpot “
Mechelseweg 366 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Telf. 0475 / 967 667
kaffee “ De Sportvriend “
Mechelseweg 364 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Telf. 0471 / 562 060

Gsm: 0472 / 388 455 ( tevens aanmeldingsnummer Grote halvefond )
Coördinaten centraal punt: +510043.8 / +042149.8
Rekeningnummer BNP Paribas Fortis: BE20 0016 2177 7756
E-mail: denduivenbond@hotmail.com
volg ons ook op facebook : duivenbond noord-brabant
website: www.duivennoordbrabant.be
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BESTUUR

Voorzitter

Frans Cristiaens

015 / 610942

Humbeeksebaan 218 - 1980 Zemst

Secretaris

E-mail: frans.cristiaens@gmail.com
0479 / 896209
Nico de Pooter
Linterpoortenlaan 149 - 1980 Zemst

Schatbewaarder

Ondervoorzitter

E-mail: nico.de.pooter@telenet.be
Patrick Lauwers
Limboslaan 40 – 1852 Beigem

0478 / 810919

E-mail: lauwers-moens@telenet.be
0477 / 458486
Dr. Anton Verreet
Hoogstraat 199 - 1980 Zemst

Adjunct –
schatbewaarder

E-mail: verreet.antoon@skynet.be
Dirk Crequie
Kapellebaan 64 – 2811 Leest

0478 / 672679

Verantwoordelijke E-mail: denduivenbond@hotmail.com
ringen

Aandacht !!!

MUTATIES van duiven

- Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht
staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber. De overschrijving dient
in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd voor de inkorving.
- Indien u mutaties hebt, kunt u zich begeven naar de KBDB-zetel in Halle.
U kunt ook nog uw mutaties per post verzenden naar de KBDB aan de hand van een
mutatieformulier. Dit is te vinden op de https://www.kbdb.be onder “info” en dan
verderklikken naar “formulieren en documenten”.
- De betreffende originele eigendomsbewijzen dienen verplicht bij de aanvragen te
worden gevoegd.
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SPORTIEF LIDGELD 2022 NOORD-BRABANT
Wanneer u sportief lid wordt van duivenmaatschappij Noord-Brabant:
* komt U in aanmerking voor:
- kampioenschappen Grote snelheid Noyon vluchten
- kampioenschappen Kleine en Grote halvefond vluchten
- asduiven Grote snelheid Noyon vluchten
- asduiven Kleine en Grote halvefond vluchten
- kampioenschappen Fond en Grote fond vluchten
- asduiven Fond en Grote fond vluchten
- waardebons duiveneten en zakken duiveneten
op voorwaarde dat alle vluchten die hiervoor in aanmerking komen,
ingekorfd zijn in het lokaal van Noord-Brabant.
* ontvangt u uitnodigingen voor onze algemene vergaderingen;
* wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het eetmaal en kampioenendag

en dit alles voor € 15
Het lidgeld 2022 kan betaald worden bij de inkorvingen, maar ten laatst op
25 juni 2022.
Bij discussie telt de datum die vermeld wordt in de sportieve ledenlijst van
Noord-Brabant als betalingsdatum.
De voordelen van het lidmaatschap gaan slechts in vanaf de eerste vlucht na
betaling van het lidgeld.

OPLEERVLUCHTEN
QUIEVRAIN:
Elke woensdag vanaf 6 april 2022 tot en met 13 juli 2022.
Inkorven dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in ons lokaal.
Lossing op woensdag vanaf 8.00 uur.
Kostprijs: 0.60 €/duif

Vergezeller: Lathouwers & Co Wolvertem telf. 052/ 397903
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GROTE SNELHEID:

NOYON

Duivenmaatschappij: “ Noord-Brabant “
rolnr. 22199
Lokalen: kaffee “ De Plekpot “ en “ De Sportvriend “
Mechelseweg 364 - 366
1880 Kapelle-op-den-Bos

telf. 0472 / 967667
E-mail: denduivenbond@hotmail.com

Vluchtdata:
elke zaterdag

vanaf 9 april 2022 tot en met 10 september 2022
jonge duiven vanaf 4 juni 2022

Lossingsplaats: NOYON
coördinaten: +493339,0 / +030234,0
afstand tot centaal punt noord-brabant : 186879 km

Speelgrenzen:
Volgende gemeenten vallen in de te spelen afstanden:
Prov. Brabant: Londerzeel , Malderen , Steenhuffel , Wolvertem , Brussegem ,
Merchtem , Relegem , Hamme , Wemmel , Strombeek , Meise , Grimbergen ,
Beigem , Humbeek , Nieuwenrode , Ramsdonk , Kapelle-o/d-Bos , Zemst ,
Eppegem , Vilvoorde , Weerde , Hofstade , Elewijt
Prov. Antwerpen: Leest , Hombeek , Mechelen , Tisselt , Breendonk

Inkorving:
Vrijdagavond van 18.30 u tot 20.00 u. stipt !
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Onkosten:
getekende duif
uitslag in lokaal
uitslag via post opsturen
bestatigingsklok

€ 1.00
€ 0.80
€ 1.50
€ 0.70

Lossingen:
* Provinciale lossing Vlaams-Brabant - sector 1
* lossingsuur OUDE en JONGE samen : 8.30 uur april – september
7.30 uur mei – juni – juli - augustus
* Geen afzonderlijke lossing voor jonge duiven.
* De lossing kan bij extreme warmte (+25°C) vervroegd worden.
* Uiterste lossingsuren: eerste dag 15 uur
tweede dag 13 uur
e
* Indien de 2 dag niet kan gelost worden op dit laatste lossingsuur, zullen alle
duiven naar huis teruggebracht worden.

Binnenbrengen klokken:
Vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur bij normale lossingen op zaterdag en bij uitstel
naar zondag op dezelfde uren. Bij late lossingen of vluchten met een traag verloop,
worden deze tijden aangepast.

Uitmaak :
Uitslagen worden opgemaakt in eigen beheer.

Vergezeller:

Lathouwers & Co bvba
Veilinglaan, 39 - 1861 Wolvertem - telf. 02/269.40.28

Aandachtspunten:
- Prijzen worden verspeeld per 3-tal.
- Portduiven worden aanvaard die verplicht geregistreerd moeten worden en enkel
van liefhebbers die in de deelnemingszone vallen.
De registratie kan gebeuren door middel van een officieel document of louter een
kopie van het vaccinatieformulier.
- Oude en jaarse duiven vliegen verplicht samen in de hoofdwedstrijd, met vrije
dubbeling voor de jaarse duiven
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Vluchtkalender Grote snelheid NOYON :
datum
9 april

vlucht
Noyon

categorieën
oude + jaarse / jaarse

16 april

Noyon

oude + jaarse / jaarse

23 april

Noyon

oude + jaarse / jaarse

30 april

Noyon

oude + jaarse / jaarse

7 mei

Noyon

oude + jaarse / jaarse

14 mei

Noyon

oude + jaarse / jaarse

21 mei

Noyon

oude + jaarse / jaarse

28 mei

Noyon

oude + jaarse / jaarse

4 juni

Noyon

oude + jaarse / jaarse / jonge

11 juni

Noyon

oude + jaarse / jaarse / jonge

18 juni

Noyon

oude + jaarse / jaarse / jonge

25 juni

Noyon

oude + jaarse / jaarse / jonge

2 juli

Noyon

oude + jaarse / jaarse / jonge

9 juli

Noyon

oude + jaarse / jaarse / jonge

16 juli

Noyon

oude + jaarse / jaarse / jonge

23 juli

Noyon

oude + jaarse / jaarse / jonge

30 juli

Noyon

oude + jaarse / jaarse / jonge

6 augustus

Noyon

oude + jaarse / jonge

13 augustus

Noyon

oude + jaarse / jonge

20 augustus

Noyon

oude + jaarse / jonge

27 augustus

Noyon

oude + jaarse / jonge

3 september

Noyon

oude + jaarse / jonge

10 september

Noyon

oude + jaarse / jonge

Poulage systeem :
Poulage systeem: zie blz.22 en 23
Inkorving via PC programma “data technology – deerlijk”
Poulbrief: model Noord-Brabant
11

opm.

Kaart met speelgrenzen voor NOYON
De gemeentes gelegen binnen de dikke lijn
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Zaterdagse Noyon sector 1
Overkoepelend samenspel bestaande uit 7 maatschappijen, welke de grote snelheidsvluchten uit NOYON inrichten vanaf 9 april 2022 tot 10 september 2022.
Provinciale lossing sector 1 op zaterdag op het vroegste uur.

Deelnemende maatschappijen:
Maatschappij

Rolnr.

gemeente

1

Duivenmaatschappij Groot Halle

22203

Halle

2

Ware Vrienden v/d Verre Drachten

22054

Beersel

3

Woluwe Center

22042

Sint-Stevens-Woluwe

4

Noord-Brabant

22199

Kapelle-op-den-Bos

5

De Warande

22009

Anderlecht

6

De Plezante Duivenmelkers

22197

Haacht

7

Recht en Vooruit - Haacht

22831

Haacht

Hoofdkokaal:
“ Duivenmaatschappij Groot Halle “ Ninoofsesteenweg 99 – 1500 Halle

Vluchtdata:
elke zaterdag

vanaf 9 april 2022 tot en met 10 september 2022
jonge duiven vanaf 4 juni 2022

Inkorving:
Vrijdagavond in elk lokaal van het samenspel “ Zaterdagse Noyon sector 1”
Deelnemingszone:
Wordt gevormd door samenvoeging van de speelzones van alle deelnemende
maatschappijen.
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Onkosten:
Getekende duif
uitslag

GRATIS
1 € per wedstrijd

Uitslag:
Uitmaak – spiegellijsten en uitslagen worden gemaakt door :
Mievis René - Ninoofsesteenweg 99 - 1500 Halle
Gsm: 0495 / 172176
Mail: mievisvandenelschen@hotmail.com

Poelage systeem:
Inkorving via PC programma “data technology – deerlijk”
Poelbrief – poelagesysteem hetzelfde als Pajotspel op Kleine halvefond; zie blz.20
Hoofdvlucht:
Het samenspel “ Zaterdagse Noyon sector 1” is de hoofdvlucht, d.w.z. dat de duiven
eerst in het samenspel vliegen en nadien in het lokaal spel (noord-brabant) kunnen
gedubbeld worden.
Portduiven:
De deelnemende maatschappijen van Vlaams-Brabant, zijn vrij portduiven te
aanvaarden.
Aandachtpunten:
- prijzen worden verspeeld per 3-tal
- Oude en jaarse duiven vliegen verplicht samen in de hoofdwedstrijd, met vrije
dubbeling voor de jaarse duiven
- Vanaf september mogen de jonge duiven ook in de oude gedubbeld worden
Voorzitter van het samenspel:
Bellemans Jos - Biezeweide 187 – 1500 Halle
Gsm: 0477 / 449980
Mail: bellemansjos@skynet.be
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KLEINE HALVE-FOND:

Duivenmaatschappij: “ Noord-Brabant “
rolnr. 22199
Lokalen: kaffee “ De Plekpot “ en “ De Sportvriend “
Mechelseweg 364 - 366
1880 Kapelle-op-den-Bos

telf. 0472 / 967667
E-mail: denduivenbond@hotmail.com

Vluchtdata:
elke zaterdag

vanaf 7 mei 2022 tot en met 3 september 2022
jonge duiven vanaf 18 juni 2022

Lossingsplaatsen:
lossingsplaats
SERMAISES

coördinaten
+481720.0 / +021239.0

Afstand lokaal kapelle
340,426 km

Speelgrenzen:
Volgende gemeenten vallen in de te spelen afstanden:
Prov. Brabant: Malderen , Londerzeel , Steenhuffel , Merchtem , Opwijk ,
Wolvertem , Mazenzele , Mollem , Asse , Relegem , Hamme , Kobbegem ,
Wemmel , Essene , Hekelgem , Meise , Brussegem , Humbeek , Beigem ,
Nieuwenrode , Ramsdonk , Kapelle-op-den-Bos , Grimbergen , Eppegem ,
Zemst , Weerde , Hofstade , Vilvoorde , Elewijt , Strombeek-Bever ,
Neder-over-Heembeek , Evere , Laken , Jette , Schaarbeek .
Prov. Antwerpen: Leest , Hombeek , Mechelen , Tisselt , Breendonk.
Prov. Oost-Vlaanderen: Buggenhout , Opdorp , Lebbeke , Moorsel ,
Baardegem , Meldert

Inkorving:
Donderdagavond van 19.00 u tot 20.30 u. stipt !
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Onkosten:
getekende duif
uitslag in lokaal
uitslag via post opsturen
bestatigingsklok

€ 1.30
€ 0.80
€ 1.50
€ 0.70

Lossingen:
* Lossing sector 1 Vlaams-Brabant
* Eerste gunstigste uur, middellijn
* Geen afzonderlijke lossing voor jonge duiven.
* De lossing kan bij extreme warmte (+25°C) vervroegd worden.
* Uiterste lossingsuren: eerste dag 13 uur
tweede dag 11 uur
e
* Indien de 2 dag niet kan gelost worden op dit laatste lossingsuur, zullen alle
duiven naar huis teruggebracht worden.

Binnenbrengen klokken:
Vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur bij normale lossingen op zaterdag en bij uitstel
naar zondag op dezelfde uren. Bij late lossingen of vluchten met een traag verloop,
worden deze tijden aangepast.

Uitmaak :
Uitslagen worden opgemaakt in eigen beheer

Vergezeller:

Lathouwers & Co bvba
Veilinglaan, 39 - 1861 Wolvertem - telf. 02/269.40.28

Aandachtspunten:
- Prijzen worden verspeeld per 3-tal.
- Er worden géén portduiven aanvaard in het lokaal spel
- Oude en jaarse duiven vliegen verplicht samen in de hoofdwedstrijd, met vrije
dubbeling voor de jaarse duiven
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Vluchtkalender Kleine HAFO:
datum

vlucht

7 mei

Sermaises

oude + jaarse / jaarse

donderdag 5 mei

14 mei

Sermaises

oude + jaarse / jaarse

donderdag 12 mei

21 mei

Sermaises

oude + jaarse / jaarse

donderdag 19 mei

28 mei

Sermaises

oude + jaarse / jaarse

donderdag 26 mei

4 juni

Sermaises

oude + jaarse / jaarse

donderdag 2 juni

11 juni

Sermaises

oude + jaarse / jaarse

donderdag 9 juni

18 juni

Sermaises

oude + jaarse / jaarse / jonge

donderdag 16 juni

25 juni

Sermaises

oude + jaarse / jaarse / jonge

donderdag 23 juni

2 juli

Sermaises

oude + jaarse / jaarse / jonge

donderdag 30 juni

9 juli

Sermaises

oude + jaarse / jaarse / jonge

donderdag 7 juli

16 juli

Sermaises

oude + jaarse / jaarse / jonge

donderdag 14 juli

23 juli

Sermaises

oude + jaarse / jaarse / jonge

donderdag 21 juli

30 juli

categorieën

---------------- ---------------

inkorving

-------------

6 augustus

Sermaises

oude + jaarse / jonge

donderdag 4 aug

13 augustus

Sermaises

oude + jaarse / jonge

donderdag 11 aug

20 augustus

Sermaises

oude + jaarse / jonge

donderjdag 18 aug

27 augustus

Sermaises

oude + jaarse / jonge

donderdag 25 aug

3 september

Sermaises

oude + jaarse / jonge

donderdag 1 sept

opm.

zie *

Opmerkingen:
* 30 juli: onder voorbehoud géén andere vlucht dan de beschermde nationale vlucht
uit Bourges (zie vluchtkalender Grote halvefond blz.25)

Poulage systeem :
Poulage systeem: zie blz.22 en 23
Inkorving via PC programma “data technology – deerlijk”
Poulbrief: model Noord-Brabant
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Samenspel “ PAJOTSE HALVE FOND “
Overkoepelend samenspel bestaande uit 8 maatschappijen, welke de Kleinehalvefond vluchten uit SERMAISES inrichten vanaf het 1e weekend van mei
( zat. 7 mei ) tot de het eerste weekend van september ( zat. 3 sept ) met
lossing sector 1 Vlaams-Brabant

Lokalen van het samenspel:
Maatschappij
1 Recht voor ieder

Rolnr.

Gemeente

22190

Gooik

2 Ware Vrienden v/d Verre Drachten 22054

Beersel

3 Noord-Brabant

22199

Kapelle-op-den-Bos

4 Duivenmaatschappij Groot Halle

22203

Halle

5 De Eendracht

22731

Tollembeek

6 Recht en Vooruit Haacht

22831

Haacht

7 De Warande

22408

Anderlecht

8 Woluwe center

22042

Sint-Stevens-Woluwe

Vluchtdata :
elke zaterdag

vanaf 7 mei 2022 tot en met 3 september 2022
jonge duiven vanaf 18 juni 2022

Inkorving:
Donderdagavond in alle lokalen van het samenspel “Pajot”

Deelnemingszone:
Wordt gevormd door samenvoeging van de deelnemingszones van alle samenspelen
en alleenspelende lokalen, maar met volgende beperkingen naar de aangrenzende
provincies:
- met Antwerpen: beperkt tot aangrenzende gemeenten aan Vlaams-Brabant
- met Oost-Vlaanderen: beperkt tot aangrenzende gemeenten aan Vlaams-Brabant
- met Waals-Brabant: max.20km straal vanuit centraal punt van de aan de
grens liggende lokalen of samenspelen.
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Uitmaak:
Vincent van der Gucht
Martha Buekens

Wijngaardstraat 83
1759 Gooik
Gsm Martha : 0476 / 321461
Gsm Vincent : 0486 / 574271
E-mail: marthabuekens@skynet.be

Onkosten:
getekende duif
uitslagen

GRATIS
1 € per wedstrijd

Hoofdvlucht:
Het samenspel “ PAJOT HAFO ” is de hoofdvlucht, d.w.z. dat de duiven eerst
in het samenspel vliegen en nadien in het plaatselijk spel kunnen gedubbeld worden.

Aandachtspunten:
- Prijzen worden verspeeld per 3-tal.
- Er worden géén portduiven aanvaard in het Pajotspel
- Oude en jaarse duiven vliegen verplicht samen in de hoofdwedstrijd, met vrije
dubbeling voor de jaarse duiven

Samenstelling bestuur “Pajotse halve-fond”:
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Adjunct secretaris
Penningmeester
Algemeen coördinator

Cristiaens Frans
Dr. Verreet Anton
Van Aschbroeck Jean
Jambon Dirk
Buekens Martha
Wees Albert

Poelbrief en poelsysteem:
Poelbrief en poelsysteem gebruikt in lokalen Gooik en Beersel.
Inkorving via PC programma “data technology – deerlijk”
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Poelagesysteem Pajot
NR

kost

M/3

P/5

SP/7

BEL/10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0,25 €
0,25 €
0,50 €
0,75 €
1,00 €
1,50 €
2,25 €
2,75 €
3,75 €
5,25 €
6,50 €
8,50 €
13,00 €
14,75 €
18,00 €
26,00 €
39,50 €
59,50 €

0
25
25
50
50
50
75
75
100
150
150
200
400
400
400
800
1200
2000

0
0
0
0
0
25
25
50
50
50
75
75
75
100
150
150
150
150

0
0
0
0
0
25
25
25
25
25
50
50
50
75
100
100
150
150

25
0
25
0
25
25
25
25
25
25
25
25
50
50
75
75
75
75

per 10-tal

0,25 €

45-25-1010-10 %

0,25 €

per 5-tal

1,00 €

Zetseries per 10-tal
AS2
OAS2
0,25 – 0,75 – 1,50 €
RAK S2

KRAB
SCHER
BON
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Algemene bepalingen:
* Alle electronische constatatietoestellen (klokken) moeten voorzien zijn van een
officiëel KBDB zegel.
* Alléén T3 toestellen, tijdig binnengebracht in de maatschappij, kunnen gebruikt
worden en deze T3 toestellen moeten ook voorzien zijn van een controle pasje.
* Op alle prijsgelden in de uitslag is er een afhouding van 7% bij normale lossing en 8% bij
een uitgestelde lossing.
* Alle prijzen worden gewonnen tot en met de laatste duif op de uitslag. De niet gewonnen
prijzen worden à rato van het aantal gezette duiven terugbetaald mits afhouding van 7 %.
* Niet tegengezette inleggleden van een liefhebber worden volledig terugbetaald zonder
afhouding van 7%.
* De zetseries worden verspeeld volgens artikel 84 van het Nationaal sportreglement tot
maximum 2 uur na de prijzen.
* Wanneer tijdens het vervoer of op de lossingsplaats door omstandigheden duiven uit de
manden ontsnappen, wordt de vereniging waartoe deze manden behoren uit de prijskamp
genomen. De liefhebbers die ingekorfd hebben in die vereniging krijgen hun inzet terugbetaald, met afhouding van de onkosten. Voor de andere vereniging van het samenspel
gaat de prijskamp gewoon door.
* Bij moeilijk verlopende vluchten hopen wij op het aanmelden van de geklokte duiven om
toch een zeker zicht te krijgen op de vlucht.
* Het hoofdlokaal neemt de beslissing tot sluiten van de wedstrijd na raadplegen van het
andere inkorflokaal van het samenspel.
* Alle inkorfverrichtingen moeten voor Noyon om 20.00 u en voor Sermaises om 20.30 uur
beeindigd zijn. Respecteer inkorfuren, hou er rekening mee en wacht niet tot op het
laatste moment.
* Klachten in verband met fouten op de uitslagen, kunnen tot de volgende woensdagavond
19 uur bij de uitmaker gemeld worden.
* Bij eventueel verkeerd gedrukte ringnummer(s) op de uitslag, krijgt de liefhebber 15
dagen tijd om dit te laten wijzigen. Deze wijziging kan enkel gerechtvaardigd worden
door het inschrijvingsborderel opgemaakt bij de inkorving.
* Elektronische ringen die om welke reden dan ook bij de inkorving dienen vervangen te
worden, worden in de vereniging bewaard in een envelop tot einde van het seizoen.
* De liefhebbers zijn verplicht hun bestatigingstoestel na de vlucht binnen te brengen,
zelfs bij geen constataties.
* Het bestuur behoudt het recht om eventuele onjuistheden aan dit programma te wijzigen.
Disclaimer: Alle teksten opgenomen in deze brochure zijn louter ter informatie van de
liefhebber. Het nationaal sportreglement heeft voorrang op de inhoud van deze brochure

21

POULAGE SYSTEEM:
Voor grote snelheid NOYON vluchten
Voor kleine-en grote halvefondvluchten
prijzen worden verspeeld per 3-tal

M
P
SP
ZET
AS2
RAS
OA2
KRT
KRT 4A
BON 2A

= miezen per 3 tal
= poules per 4 tal
= specials per 5 tal
= zetstukken per 5 tal
= aangeduide serie van 2 duiven per 8 tal
= raakserie van 2 duiven per 8 tal
= onaangeduide serie van 2 duiven per 8 tal
= kaartserie volgens kaart
= kaartserie van 4 aangeduid volgens kaart
= bonserie van 2 aangeduid volgens kaart

Intekentabellen exclusief reiskosten en onkosten
Miezen
nr inzet
1
0.50
2
0.50
3
0.50
4
1.00
5
1.25
6
2.50
7
5.00
8
12.50
9
25.00
10 50.00
Diversen
kaartserie
kaartserie 4A
bonserie 2A

per
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

kost
€ 0.50
€ 1.00
€ 1.50
€ 2.50
€ 3.75
€ 6.25
€ 11.25
€ 23.75
€ 48.75
€ 98.75

kost
1,25 € per duif
5 € per 4 duiven
3 € per 2 duiven
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brengt op
€ 1.50
€ 3.00
€ 4.50
€ 7.50
€ 11.25
€ 18.75
€ 33.75
€ 71.25
€ 146.25
€ 296.25

Poeles
nr inzet
1
0.50
2
0.50
3
0.50
4
1.00
5
1.25
6
2.50
7
5.00
8
12.50
9
25.00
10 50.00

per
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

kost
€ 0.50
€ 1.00
€ 1.50
€ 2.50
€ 3.75
€ 6.25
€ 11.25
€ 23.75
€ 48.75
€ 98.75

brengt op
€ 2.00
€ 4.00
€ 6.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 25.00
€ 45.00
€ 95.00
€ 195.00
€ 395.00

Specials en zetstukken
nr inzet
per
1
0.50
5
2
0.50
5
3
0.50
5
4
1.00
5
5
1.25
5
6
2.50
5
7
5.00
5
8
12.50
5
9
25.00
5
10 50.00
5

kost
€ 0.50
€ 1.00
€ 1.50
€ 2.50
€ 3.75
€ 6.25
€ 11.25
€ 23.75
€ 48.75
€ 98.75

brengt op
€ 2.50
€ 5.00
€ 7.50
€ 12.50
€ 18.75
€ 31.25
€ 56.25
€ 118.75
€ 243.75
€ 493.75

AS2 – OA2 – RAS
nr inzet
1
0.50
2
0.50
3
0.50
4
1.00
5
1.25
6
2.50
7
5.00

kost
€ 0.50
€ 1.00
€ 1.50
€ 2.50
€ 3.75
€ 6.25
€ 11.25

brengt op
€ 4.00
€ 8.00
€ 12.00
€ 20.00
€ 30.00
€ 50.00
€ 90.50

per
8
8
8
8
8
8
8
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Kaart met speelgrenzen voor :
1) Kleine halvefond vluchten = gemeenten binnen de zwarte lijn
2) Grote halvefondvluchten = gemeenten binnen de zwarte lijn + gearcheerde
gemeenten
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GROTE HALVE-FOND

Duivenmaatschappij: “ Noord-Brabant “ rolnr. 22199
Lokalen: kaffee “ De Plekpot “ en “ De Vriendschap “
Mechelseweg 364 - 366
1880 Kapelle-op-den-Bos

telf. 0472 / 967667
E-mail: denduivenbond@hotmail.com

Vluchtdata: details zie vluchtprogramma blz. 21
Elke zaterdag : vanaf

14 mei 2022 tot en met 10 september 2022

Jonge duiven vanaf 16 juli 2022

Speelgrenzen:
Volgende gemeenten vallen in de te spelen afstanden:
Prov. Brabant: Malderen , Londerzeel , Steenhuffel , Ramsdonk,
Kapelle o/d Bos , Nieuwenrode , Merchtem , Wolvertem , Opwijk , Mollem ,
Mazenzele , Asse , Hamme , Essene , Hekelgem , Meise , Brussegem ,
Humbeek , Beigem , Grimbergen , Zemst , Eppegem , Weerde , Hofstade ,
Elewijt , Peutie , Perk , Melsbroek , Machelen , Vilvoorde , Wemmel ,
Strombeek - Bever , Kobbegem , Relegem , Teralfene , St. Katerina Lombeek ,
Ternat , Neder-over-Heembeek , Evere , Laken , Jette , Schaarbeek
Prov. Antwerpen: Leest , Hombeek ,Tisselt , Breendonk , Mechelen ,
Lippelo - Liezele.
Prov. Oost-Vlaanderen: Buggenhout , Opdorp , Lebbeke , Moorsel ,
Baardegem , Meldert.

Inkorving:
Donderdagavond van 19.00 u tot 20.30 u stipt !!
Lossing:
* het eerste gunstige uur
* de lossing kan bij extreme warmte (+25°C) vervroegd worden
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Onkosten:
nationaal / interprovinciaal / provinciaal verplicht kosten
getekende duif – lokaal

€ 0.25

uitslag in lokaal

€ 0.80

uitslag via post opsturen

€ 1.50

bestatigingsklok

€ 0.70

Binnenbrengen klokken:
Vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur bij normale lossingen op zaterdag en bij uitstel
naar zondag op dezelfde uren. Bij late lossingen of vluchten met een traag verloop,
worden deze tijden aangepast.

Uitmaak :
Uitslagen worden opgemaakt in eigen beheer

Vergezeller:

Lathouwers & Co bvba
Veilinglaan, 39 - 1861 Wolvertem - telf. 02/269 40 28

Poulage systeem en poulbrief:
Poulage systeem: zie blz. 22 en 23
Inkorving via PC programma “data technology – deerlijk”
Poulbrief: model Noord-Brabant

Tijdrit FRANCO-BELGE uit VIERZON op zat. 11 juni 2022
Aandenken Danny VAN BAEL en Frans RANS
Frans-Belgische wedstrijd “tijdrit” ingericht door BRABANTSE UNIE – LA COLOMBE
JOYEUSE en de 17e regio van de FRANSE DUIVENLIEFHEBBERSBOND
- Inkorving donderdag 9 juni 2022
- 40 liefhebbers voor belgie en 40 liefhebbers voor Frankrijk die elk 2 duiven kunnen inzetten
- er worden tandems samengesteld bij lottrekking (2 belgische met 2 franse duiven)
- inschrijven op voorhand bij Alex RANS mail: alex.rans@skynet.be
- Inkorflokalen Belgie: Beersel – Herent – Kapelle o/d Bos
Meer gegevens volgen later met een aparte flyer.
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Vluchtprogramma HAFO:
datum

vlucht

inrichter

categorie

soort vlucht

O

Y

Brabantse-Unie

BU

O

Y

Interprovinciaal

DH

O

Y

Nationaal

BU

O

Y

Nationaal

KBDB

O

Y

Brabantse-Unie

BU

11 juni Vierzon tijdrit
Inkorven 9/06

-

Brabantse-Unie

BU

18 juni Argenton IIinkorven 16/06 O

Y

Nationaal

OVV

25 juni Issoudun I

O

Y

Nationaal

AWC

O

Y

Brabantse-Unie

O

Y

Nationaal

KBDB

O
16 juli La Souterraine
inkorven 14/07

Y

Nationaal

KBDB

14 mei Salbris

inkorven 12/05

21 mei Vierzon

inkorven 19/05

28 mei Bourges I

inkorven 26/05

4 juni Argenton I
11 juni Vierzon

2 juli

Vierzon

9 juli

Gueret

inkorven 2/06
inkorven 9/06

inkorven 23/06
inkorven 30/06
inkorven 7/07

16 juli Orleans

inkorven 14/07

23 juli Vierzon

inkorven 21/07

30 juli Bourges II

inkorven 28/07

BU

J

Brabantse-Unie

BU
BU

O

Y

J

Brabantse-Unie

O

Y

J

Nationaal

KBDB

I
O
6 aug Chateaurouxinkorven
4/08

Y

Nationaal

KBDB
OVV

O/Y
13 aug Argenton III
inkorven 11/08

J

Nationaal

20 aug Vierzon

O/Y

J

Brabantse-Unie

27 aug Issoudun IIinkorven 25/08 O/Y

J

Nationaal

3 sept Salbris

O/Y

J

Brabantse-Unie

II
O/Y
10 sept Chateaurouxinkorven
8/09

J

Nationaal

inkorven 18/08

inkorven 1/09
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BU
KBDB
BU
KBDB

Lossingplaatsen:
(afstand is uitgerekend naar centraal punt van ons lokaal)
lossingplaats
coördinaten
Argenton
+463519,0 / +013135,0
Bourges
+470548,0 / +022331,0
Chateauroux
+464851,0 / +014102,0
Gueret
+460935,0 / +015257,0
Issoudun
+465658,0 / +020021,0
La Souterraine
+461411,0 / +012927,0
Orleans
+475705.0 / +015047.0
Salbris
+472532,0 / +020257,0
Vierzon
+471247,0 / +020350,0

afstand
534 km
459 km
506 km
570 km
484 km
572 km
387 km
433 km
455 km

Aandachtspunten:
Raadpleeg de “ Vademecum van de Brabantse-Unie ” en het boekje van
" de Belgische Verstandhouding - Entente Belge " voor wat betreft inrichters,
onkosten, categorieën, kosten uitslagen, waarborgen, e.d. voor deze provinciale,
interprovinciale en nationale vluchten.
Info BRABANTSE –UNIE

contact: Rans Alex

Populierenweg, 8 - 3020 Herent
telf. 016 / 20 22 36
fax. 016 / 20 18 18
email: info@brabantse-unie.be
website: www.brabantse-unie.be
Gummi’s en controlechippen
* Voor de provinciale, interprovinciale en nationale vluchten grote-halvefond krijgen
de duiven géén gummi meer aan de poot voor de liefhebbers die elektronisch klokken.
De duiven die nog mechanisch geklokt worden krijgen op deze vluchten één gummi
aan de poot.
* Voor de nationale vluchten moeten alle duiven die manueel ingekorfd worden een
controlechip dragen.
Controlebestatigingen:
Controle bestatigingen zijn niet nodig op de nationale grote-halvefond vluchten.
Zie art.98 nationaal sportreglement.
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Aanmelden van de duiven (art.101):
* Voor de provinciale, interprovinciale en nationale halve-fondvluchten dienen de
alle geklokte duiven verplicht te worden aangemeld via een communicatiemiddel
aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform:
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 min.
vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
- vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de
30 min. vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
Dit kan telefonisch (1) gebeuren of met de computer via het anONS systeem (2).
* Ook de telefonisch aangemelde duiven worden ingebracht in het anONSsysteem.

1) aanmeldingsnummer Grote HalveFond

0472 / 388 455

2) anONSsysteem op computer
Om toegang te krijgen tot deze toepassing dien je eerst naar de website
http://www.anons.be te gaan en je in te loggen met een gebruikersnaam
en een paswoord.
* De meldingen voor de grote halve-fondvluchten zullen het juiste nummer van de
identiteitsring 7 cijfers + 2 cijfers jaartal en het uur van klokken in (u, min, sec)
vermelden.
* Wanneer de respectievelijke termijnen van 15 min. voor de 1e duif per categorie of
30 min. voor de volgende duiven per categorie is overschreden, zal de duif worden
geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif.
Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze
liefhebber, in dezelfde categorie ( en in haar dubbelingen), worden geannuleerd.
* In het anONSsysteem bij “tussenstanden” duiden aanmeldingen in vetgedrukte tekst
in groene kleur aan dat 1/3 van de duiven geklokt zijn per categorie en dat de
wedstrijden zo goed als beeindigd zijn.
* Alle aanmeldingen in het anONSsysteem worden automatisch doorgestuurd naar
KBDB-online, het officieel aanmeldingssysteem van de KBDB.
* Indien bij het telefonisch aanmelden van de duiven, de telefoonlijn na herhaalde
maal bellen steeds bezet is, kan er uitzonderlijk gebeld worden naar een bestuurslid
voor deze meldingen. (telfnrs.zie blz. 7 bestuur)
29

Algemene bepalingen:
* Alle electronische constatatietoestellen (klokken) moeten voorzien zijn van een
officiëel KBDB zegel.
* Alléén T3 toestellen, tijdig binnengebracht in de maatschappij, kunnen gebruikt
worden en deze T3 toestellen moeten ook voorzien zijn van een controle pasje.
* Op alle prijsgelden in de uitslag is er een afhouding van 7% bij normale lossing en 8% bij
een uitgestelde lossing.
* Alle prijzen worden gewonnen tot en met de laatste duif op de uitslag.
De niet gewonnen prijzen worden à rato van het aantal gezette duiven terugbetaald
mits afhouding van 7 %.
* Niet tegengezette inleggelden van een liefhebber worden volledig terugbetaald zonder
afhouding van 7%.
* De series worden verspeeld volgens artikel 84 van het Nationaal sportreglement tot
maximum 2 uur na de prijzen.
* Wanneer er tijdens het vervoer of op de lossingsplaats door omstandigheden duiven
uit de manden ontsnappen, wordt de vereniging waartoe deze manden behoren uit
de prijskamp genomen. De liefhebbers die ingekorfd hebben in die vereniging krijgen
hun inzet terugbetaald, met afhouding van de onkosten. Voor de andere vereniging
van het samenspel gaan de prijskampen gewoon door.
* Het hoofdlokaal neemt de beslissing tot sluiten van de wedstrijd na raadplegen van
het andere inkorflokaal van het samenspel.
* Respecteer de inkorfuren, hou er rekening mee en wacht niet tot het laatste moment
om uw duiven aan te bieden.
* Klachten in verband met fouten op de uitslagen, kunnen tot de volgende woensdagavond 19 uur bij de uitmaker gemeld worden.
* Bij eventueel verkeerd gedrukte ringnummer(s) op de uitslag, krijgt de liefhebber 15
dagen tijd om dit te laten wijzigen. Deze wijziging kan enkel gerechtvaardigd worden
door het inschrijvingsborderel opgemaakt bij de inkorving.
* Elektronische ringen die om welke reden dan ook bij de inkorving dienen vervangen
te worden, blijven in de vereniging bewaard in gesloten envelop tot einde seizoen.
* De liefhebbers zijn verplicht hun bestatigingstoestel na de vlucht binnen te brengen,
zelfs bij geen constataties.
* Het bestuur behoudt het recht om eventuele onjuistheden aan dit programma te
wijzigen.
Disclaimer: Alle teksten opgenomen in deze brochure zijn louter ter informatie van de
liefhebber. Het nationaal sportreglement heeft voorrang op de inhoud van deze brochure
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Samenspel “ WEST BRABANT HAFO “
Overkoepelend samenspel bestaande uit 4 maatschappijen, welke alle grote-halvefond
vluchten tezamen spelen d.w.z. alle nationale en brabantse unie vluchten.
Deelnemende maatschappijen:

1
2
3
4

maatschappij
Recht voor Ieder
De Ware vrienden v/d Verre Drachten
= hoofdlokaal
Noord-Brabant
Woluwe Center

rolnummer
22190
22054
22199
22042

gemeente
Gooik
Beersel
Kapelle-o/d-Bos
Sint-Stevens-Woluwe

Vluchtdata: details zie vluchtprogramma blz. 27
Elke zaterdag : vanaf 14 mei 2022 tot en met 10 september 2022
Jonge duiven vanaf 16 juli 2022

Inkorving:
Donderdagavond in elk lokaal van het samenspel “West Brabant HAFO”
Deelnemingszone:
Wordt gevormd door samenvoeging van de deelnemingszones van alle samenspelen
en alleenspelende maatschappijen.
Onkosten:
Getekende duif
uitslag

GRATIS
1 € per wedstrijd

Uitslag:
Uitmaak – spiegelijsten en uitslagen door Jean-Paul Pletinckx
Mail: jean-paul.pletinckx@telenet.be
Poelage systeem:
Inkorving via PC programma “data technology – deerlijk”
Poelbrief – poelagesysteem hetzelfde als Pajotspel op Kleine halvefond; zie blz.20
Samenstelling bestuur “West Brabant Hafo”
Voorzitter
Gerard Vandeputte
Secretaris
Frans Cristiaens
Penningmeester
Jeroen van Aschbroek
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Beersel (hoofdlokaal)
Kapelle-op-den-Bos
Gooik

Compustam Versie 9
Professionele automatisering duivensport
* Meer dan 16000 gebruikers
* Versies voor Belgie
* Dagelijkse verdere ontwikkeling
* Voor Windows 10
* Prijs slechts 150 euro
* Wilt U overstappen naar Compustam, dan worden uw huidige duifgegevens
kosteloos omgezet (indien mogelijk).

De revolutie in duivensport
De nieuwe BENZING klok, eenvoudige bediening en met de modernste functies. Daardoor
onderstreept BENZING nogmaals haar wereldweide marktleiderschap.
De Feiten: - eenvoudige bediening
- groot en goed leesbaar display
- capaciteit van 1000 duiven
- eenvoudige software update
- snelheidsberekening
- 47 wedstrijden mogelijk
- tot 300 meter kabel tot benzing M1
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- USB aansluiting
- antenne test en ringtest
- 32 antenne's aansluitbaar
- grote druktoetsen
- inclusief 10 meter kabel

DE NIEUWE MAALDER
Spinoy Patrick
Tervuursesteenweg 170
1981 Hofstade
Tel. 015 / 61 16 88
Fax. 015 / 61 74 82
e-mail: patrick.spinoy1@telenet.be

Tuin-en dierenvoedingzaak
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FOND & GROTE FOND
Samenspel : “ NOORD WEST BRABANT “
Duivenmaatschappij: “ Recht voor Ieder “ Hoofdkokaal
Lokaal: café-feestzaal “ De Vrede “
Dorpstraat 26
1755 Gooik

rolnr.22190

gsm 0476 / 56 19 88
E-mail: marthabuekens@skynet.be

Duivenmaatschappij: “ Noord-Brabant “ rolnr.22199
Lokalen: kaffee “ De Plekpot “ en “ De Sportvriend “
Mechelseweg 364 - 366
1880 Kapelle-op-den-Bos

gsm 0472 / 96 76 67
E-mail: denduivenbond@hotmail.com

Duivenmaatschappij: " De Ware Vrienden der Verre Drachten " rolnr.22054
Lokaal: café " In de Oude Pruim “
Steenweg op Ukkel 87
1650 Beersel

telf. 02 / 331 05 59
E-mail: lucfloridor@scarlet.be

Vluchtdata: zie vluchtkalender blz. 29
Elke zaterdag vanaf 11 juni 2022 tot en met 6 augustus 2022

Speelgrenzen:
Volgende gemeenten vallen in de te spelen afstanden:
Prov. Brabant: straal max.25 km vanaf centraal punt met coördinaat
+510043.8 / +042149.8
Prov. Antwerpen: Lippelo , Liezele , Breendonk , Tisselt , Leest , Hombeek ,
Mechelen , Muizen
Prov. Oost-Vlaanderen: Opdorp , Buggenhout , Lebbeke , Baardegem ,
Moorsel , Meldert
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Onkosten:
nationaal / internationaal verplichte kosten
getekende duif – lokaal

€ 0.25

uitslag in lokaal

€ 0.80

uitslag via post opsturen

€ 1.50

bestatigingsklok

€ 0.70

Inkorving:
van 20.00 u tot 21.00 u ; zie vluchtkalender blz. 33
Lossing:
Volgens de nationale / internationale inrichters op het eerste uur of eventuele
verlate lossingen.

Uitmaak lokaal:
Vincent van der Gucht
Martha Buekens

Wijngaardstraat 83
1759 Gooik
Gsm Martha : 0476 / 321461
Gsm Vincent : 0486 / 574271
E-mail: marthabuekens@skynet.be

Vergezeller:
Nationale of internationale inrichters.

Poulage systeem en poulbrief:
Poulage systeem: aangepaste nationale intekenlijst
Inkorving via PC programma “data technology – deerlijk”
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Vluchtkalender FOND en GROTE FOND
datum
vlucht
zaterdag
11 juni
zaterdag
18 juni
vrijdag
24 juni
zaterdag
25 juni
vrijdag
1 juli
zaterdag
2 juli
vrijdag
8 juli
zaterdag
9 juli
vrijdag
15 juli
Zaterdag
16 juli
vrijdag
22 juli
zaterdag
23 juli
vrijdag
29 juli
zaterdag
30 juli
vrijdag
5 aug
zaterdag
6 aug

vlucht

Limoges I
Valence
Pau
Limoges II
Agen
Montelimar
Barcelona
Brive
St.-Vincent
Cahors
Marseille
Souillac
Narbonne
Tulle
Perpignan
Libourne

datum
inkorving
woensdag
8 juni
woensdag
15 juni
maandag
20 juni
woensdag
22 juni
maandag
27 juni
woensdag
29 juni
maandag
4 juli
woensdag
6 juli
maandag
11 juli
woensdag
13 juli
maandag
18 juli
woensdag
20 juli
maandag
25 juli
woensdag
27 juli
maandag
1 aug
woensdag
3 aug
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soort vlucht
inrichter

Nationaal
Belg verstandhouding

Nationaal
Derby Hainaut

Internationaal
Colombe Joyeuse

Nationaal
Belg verstandhouding

Internationaal
Télévie

Nationaal
Derby Hainaut

Internationaal
Belg verstandhouding

Nationaal
Belg verstandhouding

Internationaal
Belg verstandhouding

Nationaal
Cureghem Center

Internationaal
Colombe Joyeuse

Nationaal
Belg verstandhouding

Internationaal
Indep.Liège

Nationaal
Télévie

Internationaal
Belg verstandhouding

Nationaal
Belg verstandhouding

categorie

O
O
O

dv(int)

O

Y

O

Y dv(int)

O
O
O

dv(int)
Y

O

dv(int)

O
O

dv(int)

O

Y

O

Y dv(int)

O

Y

O
O

dv(int)
Y

Aanmelden van de duiven:
* Voor de nationale fondvluchten en de internationale grote fondvluchten dienen
alle geklokte duiven verplicht te worden aangemeld via een communicatiemiddel
aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform.
- de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 min.
vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
- vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de
30 min. vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
* Wanneer de respectievelijke termijnen van 15 min. voor de 1e duif per categorie of
30 min. voor de volgende duiven per categorie is overschreden, zal de duif worden
geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif.
Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze
liefhebber, in dezelfde categorie ( en in haar dubbelingen), worden geannuleerd.
* De meldingen voor deze vluchten zullen het juiste nummer van de identiteitsring
7 cijfers + 2 cijfers jaartal en het uur van klokken in (u, min , sec) vermelden.
* Het aanmelden kan telefonisch (1) of met de computer via het anONSsysteem (2).
* Er dienen geen aanmeldingen meer te gebeuren, na de 3e dag van de lossing.
* Alle aanmeldingen in het anONSsysteem worden automatisch doorgestuurd naar
KBDB-online, het officieel aanmeldingssysteem van de KBDB.

1) aanmeldingsnummer Fond en Grote Fond
voor Noord-West Brabant

0486 / 57 42 71
2) anONSsysteem op computer
Om toegang te krijgen tot deze toepassing dien je eerst naar
de website http://www.anONS.be te gaan en je in te loggen
met een gebruiksnaam en een paswoord.

Controlebestatigingen (art. 98):
Controle bestatigingen zijn niet nodig op de nationale fond en internationale
Grote fond vluchten.
Zie art.98 nationaal sportreglement.
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Aandachtspunten:
* Raadpleeg de “ Vademecum van de Brabantse-Unie ” en het boekje van
" de Belgische Verstandhouding - Entente Belge " voor wat betreft inrichters,
onkosten, categorieën, kosten uitslagen, waarborgen, e.d. voor deze provinciale,
interprovinciale, nationale en internationale vluchten.
* Mechanisch ingekorfde duiven krijgen 1 gummi aan de poot.
* Voor de nationale en internationle vluchten moeten alle duiven die manueel
ingekorfd worden een controlechip dragen.
* Alle electronische constatatietoestellen (klokken) moeten voorzien zijn van een

officiëel KBDB zegel.
* Alléén T3 toestellen, tijdig binnengebracht in de maatschappij, kunnen gebruikt
worden en deze T3 toestellen moeten ook voorzien zijn van een controle pasje.

Lossingsplaatsen:
(afstand is uitgerekend naar centraal punt van ons lokaal)
lossingsplaats
Barcelona
Brive
Agen (Bordeaux)
Cahors
Libourne
Limoges
Marseille
Montelimar
Narbonne
Pau
Perpignan
St.-Vincent
Souillac
Tulle
Valence

coördinaten
+412411,0 / +021256,0
+451036,0 / +012837,0
+435318,0 / +010023,0
+443040,0 / +012630,0
+445328.0 / -001443.0
+453303,0 / +011215,0
+430605,0 / +055325,0
+443234,0 / +044620,0
+430836,0 / +030000,0
+431830,0 / -001905,0
+424817,0 / +025244,0
+434002,0 / -011711,0
+445407,0 / +012753,0
+453239,0 / +014803,0
+445615,0 / +045358,0
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afstand
1081 km
684 km
831 km
755 km
763 km
651 km
887 km
720 km
881 km
927 km
919 km
921 km
713 km
637 km
677 km

Kampioenschappen
Grote snelheid NOYON vluchten
Kleine en Grote halvefondvluchten
Deelnemingsvoorwaarden:
- sportief lid (2022) zijn van Noord-Brabant
- alle vluchten die in aanmerking komen voor deze kampioenschappen, moeten
ingekorfd zijn in het lokaal van Noord-Brabant.
Puntenbepaling:
De kampioenschappen voor grote snelheid Noyonvluchten, kleine-en grote halvefondvluchten worden verspeeld met de 1e, 2e en 3e getekende duif in haar eigen
leeftijdscategorie.
Waarde: 1e get. duif = 3 punten / 2e get. duif = 2 punten / 3e get. duif = 1 punt.
Het klassement wordt opgemaakt volgens het behaalde puntenaantal.
Bij gelijkheid van punten wordt voor een eindrangschikking de som gemaakt van
de coëfficïenten van de 1e, 2e en 3e getekende duiven.
Alleen de vluchten op zaterdag (zondag bij uitstel) voor de Noyon, kleine Halvefond
en grote Halvefond vluchten komen in aanmerking.
Uitreiking en uitbetaling:
Op de Kampioenendag van Noord-Brabant.
Gelieve aanwezig te zijn op deze dag voor het afhalen van de gewonnen prijzen.

Aanvangsdata kampioenschappen:
vlucht
Grote
Snelheid
NOYON

categorieën
oude en jaarse

Kleine
halvefond

oude en jaarse

jonge

jonge
Grote
halvefond

oude en jaarse
jonge

data van…. tot
van 9 april t.e.m. 30 juli
van 4 juni t.e.m. 10 september
van 7 mei t.e.m. 23 juli
van 18 juni t.e.m. 3 september
van 14 mei t.e.m. 30 juli
van 16 juli t.e.m. 10 september
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Verdeling kampioenschappen
Zowel voor de grote snelheid Noyon, de kleine halvefond vluchten, als voor de
grote halvefond vluchten, is er een 1e, 2e en 3e kampioen per categorie.
Deze ontvangen een geldprijs met een waarde afhankelijk van de rangschikking.
oude
jaarse
jonge

1e kampioen
50 €
1e kampioen
50 €
1e kampioen
50 €

2e kampioen
40 €
2e kampioen
40 €
2e kampioen
40 €

3e kampioen
30 €
3e kampioen
30 €
3e kampioen
30 €

Algemeen kampioen Grote snelheid Noyon:
Voorwaarden:
- sportief lid (2022) zijn van Noord-Brabant
- deelname in de 3 categoriëen : oude, jaarse en jongen
- meeste prijzen behaald met zijn 1e, 2e en 3e getekende duiven in de 3
categoriëen tesamen voor de vluchten die in aanmerking komen voor
dit kampioenschap
wordt: Algemeen kampioen Noord-Brabant Grote snelheid Noyon 2022
.

Algemeen kampioenen Kleine en Grote Halvefond:
Kleine halvefond
Voorwaarden:
- sportief lid (2022) zijn van Noord-Brabant
- deelname in de 3 categoriëen : oude, jaarse en jongen
- meeste prijzen behaald met zijn 1e, 2e en 3e getekende duiven in de 3
categoriëen tesamen voor de vluchten die in aanmerking komen voor
dit kampioenschap
wordt: Algemeen kampioen Noord-Brabant Kleine halvefond 2022.
Grote halvefond
Voorwaarden:
- sportief lid (2022) zijn van Noord-Brabant
- deelname in de 3 categoriëen : oude, jaarse en jongen
- meeste prijzen behaald met zijn 1e, 2e en 3e getekende duiven in de 3
categoriëen tesamen voor de vluchten die in aanmerking komen voor
dit kampioenschap
wordt: Algemeen kampioen Noord-Brabant Grote halvefond 2022.
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Asduiven
Grote snelheid Noyon
Kleine en Grote halvefond vluchten
Deelnemingsvoorwaarden:
- sportief lid (2022) zijn van Noord-Brabant
- alle vluchten die in aanmerking komen voor bepalen van de asduiven, moeten
ingekorfd zijn in het lokaal van Noord-Brabant.
vlucht
Grote snelheid Noyon

Kleine halvefond

Grote halvefond

categorie
oude
jaarse
jonge
oude
jaarse
jonge
oude
jaarse
jonge

vereiste uitslagen
9 beste uitslagen
9 beste uitslagen
8 beste uitslagen
7 beste uitslagen
7 beste uitslagen
6 beste uitslagen
5 beste uitslagen
5 beste uitslagen
4 beste uitslagen

Voor het bepalen van de asduiven komen dezelfde vluchten in aanmerking als
dewelke voor de kampioenschappen Grote snelheid Noyon, Kleine en Grote
halvefondvluchten. (zie data bij kampioenschappen)
Per categorie is er 1 asduif.
De asduiven worden berekend met de computer (via de uitmaker) en hoeven dus
niet meer apart worden binnengebracht. Let er wel op dat de ringnummers op de
uitslagen juist zijn. Gelieve tijdig de uitmaker hiervan te verwittigen om
eventuele verbeteringen aan te brengen.
Waarde asduif is een geldprijs van 40 € .
Uitreiking en uitbetaling:
Op de Kampioenendag van Noord-Brabant.
Gelieve aanwezig te zijn op deze dag voor het afhalen van de gewonnen prijzen.
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Kampioenschappen
Fond en Grote fondvluchten
Deelnemingsvoorwaarden:
- sportief lid (2022) zijn van Noord-Brabant
- alle vluchten die in aanmerking komen voor deze kampioenschappen, moeten
ingekorfd zijn in het lokaal van Noord-Brabant.
Puntenbepaling:
De kampioenschappen worden verspeeld met de 1e, 2e en 3e getekende duif in
haar eigen leeftijdscategorie.
Waarde: 1e get. duif = 3 punten / 2e get. duif = 2 punten / 3e get. duif = 1 punt.
Het klassement wordt opgemaakt volgens het behaalde puntenaantal.
Bij gelijkheid van punten wordt voor een eindrangschikking de som gemaakt van
coëfficiënten van de 1e, 2e en 3e getekende duiven.
Uitreiking en uitbetaling:
Op de Kampioenendag van Noord-Brabant.
Gelieve aanwezig te zijn op deze dag voor het afhalen van de gewonnen prijzen.

Kampioenschap FOND - OUDE duiven
Voor de FOND oude duiven is er een 1e, 2e en 3e kampioen per categorie.
Deze ontvangen een geldprijs met een waarde afhankelijk van de rangschikking.
te verspelen op volgende vluchten:
Limoges I
11 juni
Valence
18 juni
Limoges II
25 juni
Montelimar
2 juli
Brive
9 juli
Cahors
16 juli
Souillac
23 juli
Tulle
30 juli
Libourne
6 aug

prijsverdeling:
1e kampioen : 50 €
2e kampioen : 40 €
3e kampioen : 30 €
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Kampioenschap FOND - JAARSE duiven
Voor de FOND jaarse duiven is er een 1e, 2e en 3e kampioen per categorie.
Deze ontvangen een geldprijs met een waarde afhankelijk van de rangschikking.
te verspelen op volgende vluchten:
Limoges II
25 juni
Agen
1 juli
Brive
9 juli
Souillac
23 juli
Narbonne
29 juli
Tulle
30 juli
Libourne
6 aug

prijsverdeling:
1e kampioen : 50 €
2e kampioen: 40 €
3e kampioen: 30 €

Kampioenschap GROTE FOND - OUDE duiven
gesponserd door ---- DESBUQUOIS
te verspelen op volgende vluchten:
Pau
24 juni
Agen (Bordeaux)
1 juli
Barcelona
8 juli
St-Vincent
15 juli
Marseille
22 juli
Narbonne
29 juli
Perpignan
5 aug

Gebroeders ----

prijsverdeling:
1e kampioen: prijs + 70 €
2e kampioen: 60 €
3e kampioen: 50 €
4e kampioen: 40 €
5e kampioen: 30 €

ALGEMEEN KAMPIOEN FOND & GROTE FOND
Voorwaarden:
- sportief lid (2022) zijn van Noord-Brabant
- deelname in de 3 categoriëen: Fond-oude, Fond-jaarse en Grote Fond-oude
- meeste prijzen behaald met zijn 1e, 2e en 3e getekende duiven in de 3
categoriëen tesamen voor de vluchten die in aanmerking komen voor dit
kampioenschap
Wordt: Algemeen kampioen Fond & Grote Fond 2022.
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Asduiven
Fond en Grote Fond
Deelnemingsvoorwaarden:
- sportief lid (2022) zijn van Noord-Brabant
- alle vluchten die in aanmerking komen voor bepalen van de asduiven, moeten
ingekorfd zijn in het lokaal van Noord-Brabant.
soort vlucht

categorie

vereiste uitslagen

Fond

oude

3 beste uitslagen

Fond

jaarse

3 beste uitslagen

Grote Fond

oude

2 beste uitslagen

Voor het bepalen van de asduiven komen dezelfde vluchten in aanmerking als deze
voor de kampioenschappen Fond oude, Fond jaarse en Grote Fond oude.
(zie data bij kampioenschappen Fond & Grote fond)
Per categorie is er 1 asduif.
De asduiven worden berekend met de computer (via de uitmaker) en moeten dus
niet meer apart worden binnengebracht. Let er wel op dat de ringnummers op de
uitslagen juist zijn. Gelieve tijdig de uitmaker hiervan te verwittigen om
eventuele verbeteringen aan te brengen.
Waarde asduif is een geldprijs van 40 € .
Uitreiking en uitbetaling:
Op de Kampioenendag van Noord-Brabant.
Gelieve aanwezig te zijn op deze dag voor het afhalen van de gewonnen prijzen.
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EXTRA’s te winnen dit seizoen 2022
Geldbedrag te winnen met 1 – 2 – 3
Er kan dit jaar met de 1e, 2e en 3e afgegeven duif een extra bedrag gewonnen worden.
De 1e, 2e en 3e getekende duiven in elke categorie van de 5 soorten vluchten die we
inkorven, nl. Noyon – kleine & grote halvefond – fond & grote fond , winnen een som
indien geklasseerd binnen de prijzen op de respectievelijke lokale uitslagen.
Verdeling: 1e getekende : 0.80 €
2e getekende : 0.60 €
3e getekende : 0.40 €
Alle vluchten komen in aanmerking vanaf 9/4 t.e.m.10/9/2022.
Op het einde van het seizoen wordt een eindstand opgemaakt per liefhebber.
De totaal gewonnen sommen worden uitbetaald op de kampioenendag Noord-Brabant.
Voorwaarde: sportief lid (2022) zijn van Noord-Brabant.

Waardebons duiveneten te winnen met de JONGE DUIVEN
Noyon vluchten:
Waardebon duiveneten te winnen met de 1+2+3+4 aangeduide serie
Op volgende data: 18/6 – 25/6 – 9/7 – 16/7 – 23/7 – 30/7 – 13/8 – 27/8
Kleine Halvefond (sermaises)
Waardebon duiveneten te winnen met de 1+2+3 aangeduide serie
Op volgende data: 2/7 – 16/7 – 23/7 – 6/8 – 13/8 – 27/8
Grote Halvefond:
Waardebon duiveneten te winnen met de 1+2 aangeduide serie
Op volgende data: 13/8 – 20/8 – 27/8 – 3/9 – 10/9
Voorwaarde: sportief lid (2022) zijn van Noord-Brabant en de aangeduide serie
moet gewonnen zijn binnen de prijzen op de respectievelijke uitslagen.
Waardebons worden uitgereikt op de kampioenendag Noord-Brabant.

Zakken duiveneten te winnen op alle vluchten/alle categorieën
1 zak duiveneten te winnen met de laatste 1e getekende duif in elke categorie
( oude + jaarse / jaarse / jonge ) van de 5 soorten vluchten die we inkorven,
Noyon – kleine & grote halvefond – fond & grote fond en gewonnen binnen de
prijzen op de respectievelijke lokale uitslagen.
Alle vluchten komen in aanmerking vanaf 9/4 t.e.m. 10/9/2022.
Voorwaarde: sportief lid (2022) zijn van Noord-Brabant.
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Herdenkingsvlucht wijlen Ere-notaris Jan Dons
Nationale vlucht uit CHATEAUROUX van 6 augustus 2022.
Herdenkingsvlucht wijlen Ere-notaris Jan Dons, oud voorzitter van Noord-Brabant
Kapelle-op-den-Bos en Cureghem Center.
Inkorving op donderdag 4 augustus 2022.
Verdere gegevens volgen later in het jaar via aparte flyer.

Herdenkingsvlucht wijlen Liliane Vanderijck
Provinciale vlucht uit Orleans van 16 juli 2022, startvlucht jonge duiven op de
Grote halve fond.
Herdenkingsvlucht wijlen Liliane Vanderijck en gesponsord door Jan De Schouwer.
Vlucht voor jonge duiven. Inkorving op donderdag 14 juli 2022.
Verdere gegevens volgen later in het jaar via aparte flyer.

K.B.D.B.
Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond
Nationale Zetel:Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 1500 Halle
telf. 02 / 5376211 - fax. 02 / 5385721
webstek: www.kbdb.be
e-mail: nationaal@kbdb.be
Burelen alle werkdagen open van 9.00 tot 12.00 u
Administratieve Centralisatie van de Provinciale Afdelingen
Administratieve gegevens dezelfde als hierboven
Dit secretariaat verwerkt alle administratieve gegevens voor het Vlaamse
landsgedeelte, zoals behandelen hoklijsten, drukken van de lidkaarten,
overschrijvingen van duiven, afleveren duplicaat lidkaarten, verkoop van ringen
en schriftelijke aanmelding van verdwaalde duiven.
Provinciale afdeling Vlaams-Brabant:
Provinciaal secretaris: Eric Dubois
Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 1500 Halle
Gsm 0475 / 709842 - fax. 02 / 7916742
Mail: dubois.e@kbdb.be
Zitdagen:
Raadpleeg de actuele pagina van de PE Vlaams-Brabant op de site van de KBDB.
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