
                        
 
 
 

 
Privéclub 
   Secretariaat : p/a Pontstraat 35 – 9820 MERELBEKE -BOTTELARE 

    Onze wens en streven : een betaalbare toffe hobby, ook in de toekomst ! 

Duivensport heeft te kampen met vele kwaaltjes; té tijdrovend, té duur, gezinsonvriendelijk… 

Velen onder ons echter vinden er nog steeds hun wekelijkse of dagelijkse ontspanning in en 
willen, net als wij, nog jarenlang genieten van het spel met onze gevleugelde vrienden.  

Duivensport is en blijft competitief, vandaar het inrichten van een kampioenschap. Maar naast 
dit is het ons streefdoel speciale aandacht te besteden aan jonge/startende duivenliefhebbers. 
Naast de kampioenschappen zullen tal van initiatieven worden genomen om het volledige 
spectrum van de duivensport open te trekken en te streven naar een échte gezinssport, waar 
jong én iets ouder hun gading in vinden. 

Reeds dit jaar, maar nog méér naarmate wij de kans krijgen ons initiatief verder te ontplooien, 
zal speciale aandacht gegeven worden aan het goedkoper maken van onze hobby. 

Elk lid neemt gratis deel aan het feestmaal ter gelegenheid van de kampioenenviering op 22 
januari 2011. 

Bovendien ontvangt élk lid ter gelegenheid van dit feestmaal een zak duiveneten (25kg.) 
gratis 

Leden nemen gratis deel aan elke activiteit welke op touw gezet wordt 

Via onze website http://www.ajd-oostvlaanderen.be. welke eerstdaags actief wordt, brengen 
wij jonge melkers in de kijker en zullen we pogen een zo breed mogelijk arsenaal aan 
informatie te verschaffen. 

Wij wensen u allen een succesvol sportjaar 2010 toe en hopen u te mogen verwelkomen op 
één van onze activiteiten. 

De Voorzitter                              De Secretaris                                 De Schatbewaarder 

Van Gaver Marnix                     Vermeulen Eddy                            De Smet Christine 



                       

Inschrijven voor alle onderstaande kampioenschappen kan o.m. via de bestuursleden of 
via onze website  http://www.ajd-oostvlaanderen.be. en storting op het rekeningnummer 
001-6096231-51   (IBAN    BE75 0016 0962 3151). BNP-Parisbas-Fortis 

1. Lichte Fond/Oude en Jaarlingen : Inschrijving € 20 - Inschrijven uiterlijk 20 mei 2010 

22 mei 2010 : Bourges 

29 mei 2010 : Châteauroux 

12 juni 2010 : Châteauroux 

26 juni 2010 : Argenton 

24 juli 2010 : Bourges  

Op bovenstaande vluchten zijn telkens 4 punten te winnen, telkens met 1° en 2° afgegeven 
oude en jaarse duif. Maximum 20 punten te winnen. 

PRIJSVERDELING : € 300 + trofee – 200 – 150 – 100 – 75 – 50 – verder € 40 tot uitputting. 

 

2. Fond / Oude + Jaarlingen : Inschrijving € 20 - Inschrijven uiterlijk 26 mei 2010 

29 mei 2010 : Brive – Oude 

12 juni 2010 : Cahors – Oude 

19 juni 2010 : Montauban – Oude 

2 juli 2010 : Barcelona – Oude 

3 juli 2010 : Limoges – Oude 

10 juli 2010 : Limoges – Jaarlingen 

17 juli 2010 : Souillac - Oude 

24 juli 2010 : Narbonne – Oude 

24 juli 2010 : Libourne – Jaarlingen 

Op bovenstaande vluchten zijn telkens 2 punten te winnen, telkens met de 1° en 2° afgegeven 
duif volgens de aangeduide categorie. Maximum 18 punten te winnen 

PRIJSVERDELING : € 300 + trofee – 200 – 150 – 100 – 75 – 50 – verder € 40 tot uitputting. 



 

3. Fond / Jonge duiven : Inschrijving € 20 - Inschrijven uiterlijk 10 juli 2010 

12 juli 2010 : Bourges 

17 juli 2010 : Blois 

24 juli 2010 : Bourges 

31 juli 2010 : Vierzon 

7 augustus 2010 : Argenton 

21 augustus 2010 : La Souterraine 

4 september 2010 : Guéret 

Op bovenstaande vluchten zijn telkens 3 punten te winnen, telkens met de 1°, 2° en 3° 
afgegeven jonge duif. Maximum 21 punten te winnen. 

PRIJSVERDELING : € 300 + trofee – 200 – 150 – 100 – 75 – 50 – verder € 40 tot uitputting. 

4.Algemeen Kampioen : Gratis 

Algemeen kampioen wordt die liefhebber welke inschrijft voor de 3 categorieën en voor deze 
3 categorieën samen meest punten behaalde.                                                                         
Voor het Algemeen Kampioenschap zijn er 3 winnaars. 

5. Kampioenschap Beginnende Duivenliefhebbers : Gratis - Inschrijven uiterlijk 10 juli  

Liefhebbers welke volledig zelfstandig met de duiven spelen en voor het eerst een hoklijst 
indienden in 2008 – 2009 of 2010, nemen gratis deel aan dit Kampioenschap. Indien ze willen 
deelnemen moeten ze zich wel inschrijven.                                                                               
Er wordt een klassering opgesteld aan de hand van 5 vluchten, uit te kiezen door de 
deelnemende liefhebber tussen 23 mei 2010 en 4 september 2010, telkens met de 1° - 2° en 3° 
afgegeven jonge duif op vluchten van Quiévrain tot Guéret. (zie reglement lager).               
Alle ingeschreven leden ontvangen meerdere naturaprijzen, met trofee voor de winnaar. 

6. Grote AJD vlucht uit Bourges op 24 juli 2010 - Inschrijven tot uiterlijk 22 juli 2010.  

Elke ingeschreven liefhebber neemt, mits een inschrijvingsgeld van € 10, deel met zijn 5 eerst 
afgegeven jonge duiven. De eerst gerangschikte ingeschreven jonge duif wint.            
Meerdere prijzen per liefhebber kan.                                                                                                            
Er wordt een afzonderlijk klassement van de ingeschreven jonge duiven opgemaakt, aan de 
hand van de Provinciale uitslag. 

PRIJSVERDELING : € 300 + naturaprijs t.w.v. € 100 – 250 + naturaprijs t.w.v. € 75 – 200 + 
naturaprijs t.w.v. € 50 - 150 – 100 – 75 – 75 – 75 – 75 – 50 – 50 – 50 – 50 – verder € 25 tot 
uitputting.  



                                                    Samenstelling Bestuur : 

Voorzitter :                                                                                                                            
VAN GAVER Marnik – Vijverstraat 65 – 9860 MOORTSELE – 09/362.60.89 

Ondervoorzitter :                                                                                                           
VANDER GUCHT René – Meerstraat 70 – 9860 OOSTERZELE – 09/362.00.99 

Secretariaat :                                                                                                              
VERMEULEN Eddy – Pontstraat 35 – 9820 BOTTELARE – 09/362.85.60 

Schatbewaarder :                                                                                                                      
De SMET Christine – Pontstraat 35 – 9820 BOTTELARE – 09/362.85.60 

Bestuursleden :                                                                                                           
BOGAERT Jürgen – Bosstraat 83 – 9820 SCHELDERODE – 09/362.44.57                          
DE SCHAMPHELAERE Philip – Poelstraat 245A – 9820 BOTTELARE – 0477/51.91.56     
DE VROE Johan – Vijverstraat 49 – 9860 MOORTSELE – 0478/95.66.00                            
DE WITTE Yves – Lange Munt 25 – 9860 SCHELDEWINDEKE – 09/362.51.85     
KENNOF Guy – Houte 1 – 9860 BALEGEM – 09/362.53.87                            
VANDEPUTTE Rudi – B.Maenhoutstraat 51/53 – 9820 LEMBERGE – 0495/30.89.74          
VAN HAUTE Marc – Briel 14 – 9340 SMETLEDE – 09/366.58.40                                  
VAN STERTHEM Stijn – Berg 56A – 9860 BALEGEM – 09/362.42.07 

                                                    Reglementen :  

De liefhebber die zijn lidkaart aanneemt , erkent kennis genomen te hebben van volgende 
voorwaarden én zich hieraan te onderwerpen. 

1/ Deze lidkaart is geldig als persoonlijk betalings- én inschrijvingsbewijs.                             
2/ De kampioenschappen (behoudens dit voor beginnende liefhebbers) worden door de 
organisatie zélf berekend en dit aan de hand van de Provinciale uitslagen. Bij gelijkheid van 
punten telt het coëfficiënt. Voor het “Kampioenschap Beginnende Duivenliefhebbers” moeten 
de deelnemers zélf hun uitslagen insturen naar het secretariaat, uiterlijk (poststempel) 30 
september 2010. Voor dit kampioenschap gelden de lokale uitslagen.                                   
Alle klachten dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan het secretariaat :                         
3/ Ieder lid is verplicht zijn prijzen persoonlijk af te halen gedurende de kampioenenviering 
op 22 januari 2011.                                                                                                                     
4/ Ingevolge afgelasting van één der vluchten worden de klasseringen opgemaakt aan de hand 
van de resterend gespeelde vluchten.                                                                                            
5/Toepassing dopingreglement. 

                                                   Activiteiten :  

6 november 2010 : Familiedag rond het thema “De duif in het gezin”                                   
Dat duivensport ook kind- en vrouwvriendelijk kàn zijn, bewijzen we die dag ! 

22 januari 2011 : Kampioenenviering . Met gratis deelname voor alle leden 

25 maart 2011 (vrijdagavond) : Debatavond rond duivensport. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


